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إهـــــــــــــداء
إلى والــدي ووالدتي رحمهما الله، ولزوجــتي وأوالدي...

إلى املرحوم بإذن الله الشيخ جابر األحمد الصباح، واملغفور 
له بإذن الله الشيخ زايد بن نهيان، والشيخ صباح األحمد 
 ... Roy W. Nixon الصباح، والشيخ خليفة بن زايــــد، و

وإلى كل محب لهذه الشجرة املباركة والعامل على إكثارها 
والعناية بها وإلى كل زارعها ليمتع أهله بأكل ثمارها 

وجعلها طبقًا شهيًا ذو فائدة عظيمة.
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مقدمة الطبعة الرابعة
   احلمدلله رب العاملني والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملني محمد 
بهذا  العمل  اكتمل  وتيسيره  وجل  عز  الله  من  بتوفيق  وسلم،  عليه  الله  صلى 
الكتيب الذي يبرز فيه معظم أصناف التمور في اخلليج من الكويت واململكة 
العربية السعودية ومملكة البحرين واإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عمان، 

باإلضافة إلى أصناف بعض الفحول.

   حظيت شجرة النخيل مبكانة خاصــة في جميع الديــانات الســماوية، شجرة 
ال جتــود إال في بــالد املسلمــني، يقول أبوحــامت سهـــل بن محمد السجستاني 
املتوفي سنة ٢٥٥ هـ في كتابه الذي سماه كتاب النخلة، أن شجرة نخلة التمر 
الطيبة  كالكلمة  الكرمي  القرآن  كتابه  في  الله  ذكرها  وقد  الشجر  سيدة  هي 
َثابٌِت  َأْصُلَها  َطّيَِبٍة  َكَشَجَرةٍ  َطّيَِبًة  َكلَِمَة  َمَثاًل  اهلل  َضَرَب  َكـــــْيَف  َتَر  لَــْم  »َأ
إبراهيم، وأن الكلمة الطيبة هي ال إله إال الله،  َمآِء )24(« سورة  السَّ ِفى  َوَفْرُعَها 
وقد سماها العالم االمريكي روي نلسون )١٨٩٥-١٩٧٦( بشجرة احلياة، وقال 

فيها أمير الشعراء أحمد شوقي:
      أهذا النخل ملك الرياض            أمير احلقول عروس العزب
      طعام الفقير وحلوى الغني          وزاد الـمـســـافـــر والـمغـــتــرب

والشاعر إيليا أبوماضي أسماها بـ آدم االشجار أما رسولنا محمد صلى الله 
عليه وسلم قال »مثل املؤمن مثل النخلة ما أخذت منها من شيئ نفعك«.

إنتاجها  زيادة  على  والعمل  وثمارها  الشجرة  بهذه  نهتم  أن  بنا  يجدر  أال     
والتشجيع على زراعتها واالكثار منها… 

    أرجو من املولى عز وجل أن يهدينا ملا هو فيه صالحنا ورفعة أمرنا.
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احملتويات
مقدمة

فوائد التمر الطبية
أصناف التمور في مناطق زراعتها

الباب األول 
> أصناف مزروعة بالكويت

الباب الثاني
> أصناف مزروعة بالبحرين

الباب الثالث
> أصناف مزروعة باإلحساء

الباب الرابع
> أصناف مزروعة بالقصيم

الباب اخلامس
> أصناف مزروعة مبختلف مناطق اململكة العربية السعودية.

الباب السادس
> أصناف مزروعة باإلمارات املتحدة العربية

الباب السابع
> أصناف مزروعة في سلطنة عمان

الباب الثامن
> أفحل النخيل

> ملحق أسماء أصناف التمور في العالم
< الصفحات اخلضراء )خدمة القارئ(.

< فهرس أسماء أصناف التمور
الترجمة االجنليزية
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144
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بسم الله الرحمن الرحيم

يقول الله تعالى:
ِبِه  ْخَرْجَنا 

َ
َفاأ َماًء  َماِء  ال�سَّ ِمَن  نَزَل 

َ
اأ ِذَي  اَلّ َوُهَو 

ْخِرُج ِمْنُه  ا ُنّ ً ْخَرْجَنا ِمْنُه َخ�ضِ
َ
ْيٍء َفاأ َنَباَت ُكِلّ �سَ

ِقْنَواٌن  َطْلِعَها  ِمن  ْخِل  الَنّ َوِمَن  اِكًبا  َتَ ُمّ ا  َحًبّ

اَن  َمّ َوالُرّ ْيُتوَن  َوالَزّ ْعَناٍب 
َ
اأ ْن  ِمّ اٍت  َوَجَنّ َداِنَيٌة 

اإَِذا  َثَمِرِه  اإِِل  انُظُروْا  اِبٍه  ُمَت�سَ َوَغْيَ  َتِبًها  ُم�سْ

َقْوٍم  ِلّ لآَياٍت  َذِلُكْم  ِف  اإَِنّ  َوَيْنِعِه  ْثَمَر 
َ
اأ

ُيوؤِْمُنوَن ��99                   سورة األنعام
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مقدمة
احلمد لله رب العاملني الذي اليحمد سواه جتلت قدرته وإظهارها في خلقه وبانت للعيان آيات الله 

البينات ليعرف اإلنسان فضل الله عليه ، فمن نعم الله عز وجل التي التقدر والحتصى ماخلقه من 

شتى أنواع التمور التي تعتبر غذاء ودواء وفاكهة فوجد العلماء فيها السكر واملاء والفيتامني واملعادن 

واأللياف واخلل واملخدر كل هذا وغيره في ثمرة شجرة نخيل التمر قال عز وجل في كتابه العزيز 

ْلِعَباِد« آية )10( سورة ق - صدق الله العظيم. يٌد ِرْزقًا لِّ �ضِ َها َطْلٌع نَّ ْخَل َبا�ِضَقاٍت لَّ القرآن الكرمي » َو النَّ

وعن عائشة رضي الله عنها قالت:  قال رسول الله ] » بيت المتر فيه جياع اأهله«.

فالعجب بعد قول الله ورسوله أن تنعم هذه الشجرة املباركة الباسقة بهذه احلفاوة وتنتشر زراعتها 

فى أقصى بلدان العالم وأن يقبل على ثمارها كل العباد..

جعل الله تعالى التمور في أشكال وألوان وطعم ومذاق وقوام مختلف األشكال وتختلف األذواق من 

بلد آلخر ، ونظرًا لكثرة أصناف التمور املزروعة في العالم والتى يبلغ عدد أصنافها أكثر من ثالث 

َوَنِخيٌل  َوَزْرٌع  اأَْعَناٍب  ْن  ِمّ اٌت  َوَجَنّ َتَجاِوَراٌت  ُمّ ِقَطٌع  »َوِف االأَْر�ِض  ،  قال الله تعالى   آالف صنف 

َها َعَلى َبْع�ٍض ِف االأُُكِل اإَِنّ ِف َذِلَك اَلآَياٍت  ُل َبْع�ضَ اء َواِحٍد َوُنَف�ضِّ ْنَواٍن ُي�ْضَقى ِبَ ْنَواٌن َوَغْيُ �ضِ �ضِ

َقْوٍم َيْعِقُلوَن« آية )4( سورة الرعد - وألهمية التمر الغذائية فإن معرفة أصنافها أمر ضروري لذلك  ِلّ

فاألطلس سوف يكون املرجع املتوفر للجميع ويحتوي األطلس مايلي:

1 - أصناف متور مزروعة في الكويت - البحرين - اململكة العربية السعودية - اإلمارات بلغ عددها 

تقريبا 200 صنف.

2 - وأسماء أصناف التمور في كل من العراق واإلحساء والقطيف وجند والقصيم واحلجاز والبحرين 

وتونس  وليبيا  والسودان  ومصر  وباكستان  وإيران  اليمن  وتهامة  وحضرموت  اخليمة  ورأس  وعمان 

واجلزائر واملغرب والواليات املتحدة األمريكية.
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 - األسمدة  مثل  بالزراعة  واملتعلقة  املختلفة  الزراعية  الشركات  من  إعالنات  على  كذلك  ويحتوي 

الكيماويات - بيوت محمية - مبيدات - بذور - حفر آبار - صناعة الكرتون والبالستيك واملضخات 

وغيرها من األنشطة املصاحبة لها.

كذلك سوف تبوب هذه اخلدمات ليكون بإستطاعة القارئ اإلتصال بالشركات املتخصصة في هذا 

املجال. أرجو أن يكون هذا األطلس مرجعًا موثقًا بالصور امللونة ألصناف التمور في منطقة اخلليج، 

األصناف  الختيار  ومساعدته  ثمار  من  لديه  ما  ملعرفة  الفرصة  التمر  نخيل  ثمار  حملبي  وألعطي 

املرغوبة وإشباع رغبات القراء للمعرفة والتمتع بجمال نخلة التمر وفوائد ثمارها العظيمة للجسم، 

هذا ويأتي هذا األطلس ألصناف التمور في اخلليج بعد اجلزء األول 1989 و)اجلزء الثاني  2003 ( 

ألطلس نخلتك وكذلك كتيب العناية بالنخيل 1993.
                                                                                                                 د/ جاسم محمد حمد املديرس

23 يونيو 2009       

أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أطلس أصناف التمور  في اخلليج
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فوائد التمر الطبية:

واأللياف  احليوية  واملضادات  واملعادن  الفيتامينات  من  العديد  على  التمر  نخيل  ثمار  حتتوي 

واخلمائر والسوائل التي تفيد في شفاء الكثير من األمراض بإذن الله والتي أثبتتها التجارب الطبية 

واملخبرية وميكن لنا في هذه العجالة سرد بعض احلاالت التي مت عالجها بواسطة التمر ومشتقاته 

، وشجر نخيل التمر وأجزائها.

1 - يحتوي التمر على نسبة عالية من سكر الفواكه )الفركتوز أو اللليفيوز( مما يساعد في عالج اإلمساك.

2 - يحتوي التمر على بعض الزنك مما يساعد في عالج احلساسية.

3 - يحتوي التمر على فيتامينات ومعادن وفسفور مما يساعد على التقوية التناسلية.

4 - يحتوي التمر على احلديد والفسفور والكبريت مما يساعد في عالج أمراض القلب.

5 - يحتوي التمر على فيتامني ب1 ، ب2 ، ب ب ، وسكر مما يساعد على الوقاية من الفشل الكلوي.

6 - عالج فقر الدم إلحتواء التمر على مجموعة معادن أهمها احلديد.

7 - املساعدة في وقف نزيف احلمل لتوافر فيتامني ك ومادة التناينني القابضة.

8 - يعمل على وقف تكاثر اخلاليا السرطانية إلحتواء التمر  على املغنيسيوم والكالسيوم والكبريت.

9 - يعالج احلموضة إلحتواء التمر على األمالح املعدنية القلوية.

10 - يعمل على منع الدوخة إلحتواءالتمر على عناصر مضادة كالكاروتني.

11- يستعمل التمر املطحون لعالج الربو والسعال الديكي وكذلك جمار شجرة النخيل للعالج.

12 - نوى التمر احملمص املطحون يعمل على تفتيت احلصى في الكلى.

هذا قليل من إستخدامات التمر في مجاالت الصحة والدواء.
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أصناف التمور في مناطق زراعتها

تشتهر كل منطقة من مناطق إنتاج التمور في العالم بأصناف معينة ، واألصناف املشهورة 

غالبًا هي أصناف جتارية وليست بأجود األصناف ، إذ أن هناك أصنافًا تفوقها جودة ولكنها 

قليلة العدد ومايزال انتشارها محدودًا.

 ، السعمران   ، واخلضراوي   ، احلالوي   - هي  العراق  في  التجارية  املشهورة  األصناف  فمن 

والزهدي ، وهذه األصناف تأتي باملرحلة األولى من ناحية اإلنتاج  ، ولكن هناك أصنافًا أخرى 

مشهورة نسبيًا على النطاق التجاري تنتج بكميات قليلة مثل الديري ، والبرمي ، واجلبجاب 

، واخلستاوي ، واألشراسي ، واملكتوم ، وتشتهر كل منطقة من مناطق العراق بأصناف معينة 

ومميزة.

أما اململكة العربية السعودية فهي مقسمة إلى مناطق:

املنطقة الشرقية أشهرها : اإلخالص . الغرة ، اخلنيزي ، والرزيز ، شبيبي ، شيشي.

املنطقة الغربية أشهرها : العنبرة ، الشلبي ، احللوة ، العجوة.

املنطقة الوسطى أشهرها : نبوت سيف ، اخلضري ، املكتومي ، الصفري.

تونس ، واجلزائر ، واملغرب:

دقلة نور ، دقلة بيضة ، فطيمي ، مجهول ، كنتة ، عجوا.

مصر:

أمهات ، العمري ، سماني أو رشيدي ، زغلول ، صعيدي ، حياني.

إيران:

سعمران ، خضراوي ، زهدي ، شاهاني ، مزافتي ، كيكاب.

ليبيا:

البكراري ، التسفرت ، اخلضراوي ، الصعيدي ، واإلبل ، ومكركب ، والصدع.
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السودان:

البركاوي ، اجلونديال ، بنتمودة.

الواليات املتحدة األمريكية:

، الديري ، خضراوي ، مجهول ، ثوري ، زهدي ، وميثل ٪90  ، البرحي  دقلة النور ، حالوي 

دقلة نور.

الكثرة والطلب  ونود أن نكرر ونؤكد أن بعض األصناف التجارية ليس معناها اجلودة وإمنا 

التجاري عليها ، ولقلة األصناف املمتازة األخرى التي مازال انتشارها بسيطًا.
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أصناف مزروعة بالكويت
Dates Varieties in Kuwait

الباب األول
Section One

املصادر 
1 - أطلس نخلتك اجلزء األول

2 - شركة نخيل اخلليج
3 - الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

)مراقبة النخيل(.
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فهرس الباب

أشقر
برمي

عويدي
أبو يوسف

روثانة القصيم
خالص

نبوت سيف
ليلوي
برحي

فرسي
حساوي

هاللي
حويز
جوزي

خنيزي
مدجول

سكري أحمر
سكري أصفر

أم الدهن
ونانة
زبدة

هدلة
مكتومي
مجهول

قنطار
شيراوي
شيراني

سلج
سكري
زهدي
زغلول

سعمران
ديري
خيارة

خصاب
خضراوي

حياني
حالوي

جبجاب
بوبكي
بلياني

إشتراكي
حلوة ثادق

26-14

25-16-14

21-14

14

14

 18-17 -15

27 - 26-23-20

20 - 15

28-25-21

 16-15-14

26-25

20-16

24-16

28-17

17

24-17

27-18

27-18

18

 22-19

25-19

19

20

20

20

27-21

21

21

22

22

22

28-22

28-22

23

23

23

28-27-23

23

24

24

24

24

25

26

28
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Ruthan Qusaimروثانة القصيمBerheeبرحية

Abo yousefأبو يوسفAwadiعويدي

BraimبرميAshagarأشقر
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BerheeبرحيBerheeبرحي

BerheeبرحيLalweليلوي

Nabout Saifنبوت سيفKhalasخالص
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HasawiحساويHasawiحساوي

FersiفرسيBraimبرمي

BraimبرميBerheeبرحي
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KhalasخالصJoezeeجوزي

JoezeeجوزيEhwazحويز

HilaliهالليHilaliهاللي



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة بالكويتالباب األول 

18

Sukkari Ahmarسكري أحمرSukkari Ahmarسكري أحمر

MadjoolمدجولMadjoolمدجول

KhanaiziخنيزيKhalasخالص



DATES VARIETIES IN G.C.C.

Section One Dates Varaieties in Kuwait

19

WannanahونانةWannanahونانة

Umm El Dahanأم الدهنUmm El Dahanأم الدهن

Umm El Dahanأم الدهنSukkari Asfarسكري أصفر



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة بالكويتالباب األول 

20

MuktomiمكتوميFersiفرسي

Nabout Saifنبوت سيفHadlaهدلة

ZibdahزبدةZibdahزبدة



DATES VARIETIES IN G.C.C.

Section One Dates Varaieties in Kuwait

21

SherawiشيراويAwadiعويدي

QantarقنطارQantarقنطار

LalweليلويMadjoolمجهول



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة بالكويتالباب األول 

22

ZaghloolزغلولZahdiزهدي

SukkariسكريSukkari Asfarسكري أصفر

SillajسلجSheraniشيراني



DATES VARIETIES IN G.C.C.

Section One Dates Varaieties in Kuwait

23

KhadrawiخضراويKhalasخالص

KhasaabخصابKhayarahخيارة

DayriديريSayerسعمران



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة بالكويتالباب األول 

24

BobakiبوبكيChb Chabجبجاب

JoezeeجوزيHasawiحساوي

HalawyحالويHayanyحياني



DATES VARIETIES IN G.C.C.

Section One Dates Varaieties in Kuwait

25

Umm El Dahanأم الدهنUmm El Dahanأم الدهن

BerheeبرحيBerheeبرحي

BraimبرميBlyaniبلياني



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة بالكويتالباب األول 

26

EshterakiإشتراكيAshagarأشقر

KhalasخالصKhalasخالص

Nabout Saifنبوت سيفBerheeبرحي



DATES VARIETIES IN G.C.C.

Section One Dates Varaieties in Kuwait

27

KhanaiziخنيزيKhalasخالص

KhasabخصابMadjoolمدجول

KhalasخالصKhalasخالص



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة بالكويتالباب األول 

28

Hailaliهاللي

ZaghloolزغلولKhasabخصاب

Hulwat thadeqحلوة ثادق

LalwiليلويZahdiزهدي



DATES VARIETIES IN G.C.C.

Section One Dates Varaieties in Kuwait

29



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة بالبحرينالباب الثاني

30

املصدر / أطلس نخلتك اجلزء األول

أصناف مزروعة بالبحرين
Dates Varieties in Bahrain

الباب الثاين
Section Two
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Section Two Dates Varaieties in Bahrain

DATES VARIETIES IN G.C.C.

فهرس الباب

مرزبان
فرض

شميري
سلمي

سلس أحمر
خصيب أحمر

خواجا
خصيب أبيض
خصبة عصفور

حالو أحمر
حالو

أم رحيم
نغل

32

32

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

31

Nagalنغل



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة بالبحرينالباب الثاني

32

Khaseb Ahmarخصيب أحمرSillas Ahmarسلس أحمر

SilmeسلميShmariشميري

FarthفرضMurzbanمرزبان
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Section Two Dates Varaieties in Bahrain

DATES VARIETIES IN G.C.C.

Um Rahamأم رحيمHallawحالو

Hallaw Ahmarحالو أحمرKhasbat Asfoorخصية عصفور

Khaseb Abiedخصيب أبيضKhawagaخواجا



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة باإلحساءالباب الثالث

34

املصدر / أطلس نخلتك اجلزء األول

أصناف مزروعة باإلحساء
Dates Varieties in Al-Ehssa

الباب الثالث
Section Three
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Section Three Dates Varaieties in Al-Ehssa

DATES VARIETIES IN G.C.C.

فهرس الباب

غرة
صفري

صفاوي
شهل

شيشي
شكل

شلبي
أرزيز

سكرة ينبع
روثان املدينة

برني
ربيعة

حلوة املدينة
تناجيب

أبيكرة
حامتي
خالص
هاللي

36

36

36

36

36

36

37

 37

37

37

37

37

38

38

38

38

38

38



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة باإلحساءالباب الثالث

36

ShaklشكلShaishiشيشي

ShahalشهلSafawiصفاوي

SifriصفريGurhغرة
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Section Three Dates Varaieties in Al-Ehssa

DATES VARIETIES IN G.C.C.

RabeiahربيعةBurniبرني

Ruthan Almadenaروثان املدينةSukarat Yanbaسكرة ينبع

ErrzazأرزيزShalabiشلبي



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة باإلحساءالباب الثالث

38

TanajeebتناجيبHallaw Almadinaحلوة املدينة

KhalasخالصHilaliهاللي

HatmiحامتيEbkarahإبيكرة
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Section Three Dates Varaieties in Al-Ehssa

DATES VARIETIES IN G.C.C.



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة بالقصيمالباب الرابع 

40

املصدر / أطلس نخلتك اجلزء األول

أصناف مزروعة بالقصيم
Dates Varieties in Qusaim

الباب الرابـــــع
Section Four
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Section Four Dates Varaieties in Qusaim

DATES VARIETIES IN G.C.C.

فهرس الباب

سكري أصفر
نبتة سيف
أم الرحيم

برحي
نبتة عيد

منيعة حمرا
مكتومي

قطار أسود

شيشي
شقرة القصيم

زعاجة
سكري أحمر

ساملية
روثان أصفر

دبارة
خصاب

أخصية
أم اخلشب

بيذجنان حمر
برحية

أم حمام صفرا
قرعاوية

نبتة راشد
ونان

44-43-42

42

42

42

42

42

43

43

43

43

43

44

44

44

44

44

45

45

45

45

45

41

41

45

Nabtat Rashidنبتة راشدGharahweyhقرعاوية



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة بالقصيمالباب الرابع 

42

Mannayah Hamrahمنيعة حمراNabtat Edنبتة عيد

BerheeبرحيUm Rahamأم الرحيم

Nabtat Saifنبتة سيفSukkari Asfarسكري أصفر
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Section Four Dates Varaieties in Qusaim

DATES VARIETIES IN G.C.C.

ZaahghزعاجةSukkari Asfarسكري أصفر

Shuqarat AlQaseemشقرة القصيمShaishiشيشي

Qatar Aswadقطار أسودMaktoomiمكتومي



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة بالقصيمالباب الرابع 

44

KhasabخصابDoBarhدبارة

Sukkari Asfarسكري أصفرRuthan Asfarروثان أصفر

Salmeyh سامليةSukkari Ahmarسكري أحمر
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Section Four Dates Varaieties in Qusaim

DATES VARIETIES IN G.C.C.

Berheeبرحية

Bathngan Ahmarبيذجنان أحمرUm Kuhasabأم اخلشب

Ekhsghأخصية Um Hamam Shafraأم حمام صفرا

Wananونان



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة مبختلف مناطق اململكة العربية السعوديةالباب اخلامس

46

املصادر  1 - شركة متور اململكة 
            2 - شركة ستولر

            3- اخلطيب عبداللطيف علي أحمد

أصناف مزروعة مبختلف
 مناطق اململكة العربية السعودية

 Dates Varieties in
Saudia Arabia

الباب اخلامـــس
Section Five
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Section Five Dates Varaieties in Saudia Arabia

DATES VARIETIES IN G.C.C.

فهرس الباب

البرحي
البرني

اخلضري
الصفاوي
الصفري
الصقعي

العنبرة
خالص

رزيز
رشودية
روثانة

مكتومي
سباكة

سلج
دقلة نور

شقرة مبارك
منيفي

عجوة املدينة

نبتة علي
سري

نبوت سيف
مبروم

عسيلة
سلطانة

سكري
تناجيب
رخيمي
هاللي

طيار
وصيلي

غر
شهل

شبيبي
خنيزي
شيشي

أم رحيم

حامتي
شقر

كسبه
مجناز
خشرم

مجهول
ذاوي

55-52-48

58-49

56-49

55-51

57-48

57-52-48

54-52-51

 55-52-48

55-51

57-48

51

56-50

50

57-50

50

50

50

53-51

57-48

56-49

56-49

56-49

49

52

54-51

53

53

53

53

53

54

54

54

54

55

55

56

57

58

58

58

58

58



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة مبختلف مناطق اململكة العربية السعوديةالباب اخلامس

48

KhalasخالصRashodeyahرشودية

Nabtat ALiنبتة عليSeqeeالصقعي

SifriالصفريBerheeالبرحي



49

Section Five Dates Varaieties in Saudia Arabia

DATES VARIETIES IN G.C.C.

EselahعسيلةMabroumمبروم

KhadariاخلضريBurniالبرني

Nabout Saifنبوت سيفSeriسري



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة مبختلف مناطق اململكة العربية السعوديةالباب اخلامس

50

MnafiمنيفيSagrat Mubarakشقرة مبارك

Dglat Noorدقلة نورSillajسلج

SabbakaسباكةMakktomiمكتومي
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Section Five Dates Varaieties in Saudia Arabia

DATES VARIETIES IN G.C.C.

Ajwa Almadenaعجوة املدينة

AnbarahالعنبرةSukariسكري

Safawiالصفاوي

Errzazأرزيز Ruthanروثانة



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة مبختلف مناطق اململكة العربية السعوديةالباب اخلامس

52

SultanaسلطانةSultanaسلطانة

SeqeeصقعيKhalasخالص

BerheeبرحيAnbarahعنبرة
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Section Five Dates Varaieties in Saudia Arabia

DATES VARIETIES IN G.C.C.

Ajwa Almadenaعجوة املدينةWosaliوصيلي

TayyarطيارHilaliهاللي

RkhamiرخيميTanajeebتناجيب



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة مبختلف مناطق اململكة العربية السعوديةالباب اخلامس

54

KHINAIZIخنيزيSHIBEBIشبيبي

SHAHALشهلGURHغر

ANBARAHعنبرةSUKARI ASFARسكري
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Section Five Dates Varaieties in Saudia Arabia

DATES VARIETIES IN G.C.C.

SAFAWIصفاويERRZAZرزيز

UMRAHAMأم رحيمKHALASخالص

BERHEEبرحيSHAISHIشيشي



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة مبختلف مناطق اململكة العربية السعوديةالباب اخلامس

56

SERIسريHATMIحامتي

KHADARIخضريNABOUT SAIFنبوت سيف

MABROUMمبرومMAKTOOMIمكتومي
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Section Five Dates Varaieties in Saudia Arabia

DATES VARIETIES IN G.C.C.

RASHODEYAHرشوديةSILLAJسلج

NABTAT ALIنبتة عليSIFRIصفري

SEQEEصقعيSHGARشقر



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة مبختلف مناطق اململكة العربية السعوديةالباب اخلامس

58

THAWIذاويBURNIبرني

MADJHOOLمجهولKHSHRAMخشرم

MEJNAZمجنازKASBAHكسبة
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Section Five Dates Varaieties in Saudia Arabia

DATES VARIETIES IN G.C.C.

الصنف: خضوري
املصدر: مشاتل الساحل األخضر



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة باإلماراتالباب السادس 

60

املصدر / وزارة الزراعة والثروة السمكية
             دولة اإلمارات العربية املتحدة

أصناف مزروعة باإلمارات
Dates Varieties in U.A.E.

الباب السادس
Section Six
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Section Six Dates Varaieties in U.A.E

DATES VARIETIES IN G.C.C.

فهرس الباب

- خالص
- مجهول
- دباسي

- املنصورية
- زاوي

- خشكار
- الوشبة

- نشوة اخلشبة
- مكتومي

- جش فلقة
- برحي

- مرزبان
- دباس

 - أشهل
- حياني

- عني بقر
- توري

- مسلي
- خضوري

- جش جعفر

- لولو
- صقعي
- حالوي
- زهدي

- صالني
- غرة

- أم السلة
- رحيبي
- روثانة

- جش إسحاق
- جش حبش

- شيشي
- فرض

- حميدانية
- زمردي
- عجوة

- خصاب
- صرني

- أبو العذوق
- دخيني

- جش حمد
- جبري

- فرض ليوا
- أبو كيبال

- عياشة
- هاللي
- ونانه

- حامتي
- برمي

- جش فاطمة
- جش خاصرة

- خضراوي
- نبتة سيف

- نغال
- سباكة

- هاللي اإلحساء
- منيشي
- سكري

- مور ديسنج
- جش سويح

- جش راشد
- سلطانة

- أبو معان
- خاطري

- رزيز
- هاللي أحمر

- أبو جناح
- سكر مصر
- جش ربيع

- جش بن خلف
- جش وعب

- زاملي
- خنيزي
- مزناج

- حنظل
- هاللي سعودي

- شبيبي
- سكر أحمر

- ديري
- أم اكبار

62
62
62
62
62
62
63
63
63
63
63
63
64
64
64
64
64
64
65
65

65
65
65
65
66
66
66
66
66
66
67
67
67
67
67
67
68
68
68
68

68
68
69
69
69
69
69
69
70
70
70
70
70
70
71
71
71
71
71
71

72
72
72
72
72
72
73
73
73
73
73
73
74
74
74
74
74
74
75
75



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة باإلماراتالباب السادس 

62
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Section Six Dates Varaieties in U.A.E

DATES VARIETIES IN G.C.C.



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة باإلماراتالباب السادس 

64
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Section Six Dates Varaieties in U.A.E

DATES VARIETIES IN G.C.C.



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة باإلماراتالباب السادس 

66
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Section Six Dates Varaieties in U.A.E

DATES VARIETIES IN G.C.C.



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة باإلماراتالباب السادس 

68
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Section Six Dates Varaieties in U.A.E

DATES VARIETIES IN G.C.C.



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة باإلماراتالباب السادس 

70
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Section Six Dates Varaieties in U.A.E

DATES VARIETIES IN G.C.C.



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة باإلماراتالباب السادس 

72
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Section Six Dates Varaieties in U.A.E

DATES VARIETIES IN G.C.C.



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة باإلماراتالباب السادس 

74
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Section Six Dates Varaieties in U.A.E

DATES VARIETIES IN G.C.C.



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة بسلطنة عمانالباب السابع 

76

ابودعن-بودعن

قش ابوسيف

أبو شعيرة- شعيري

ابومعان- بومعن

ابونارجنا- بونارجنة

نشو االفالج )قش(

قش احمد

نشو اخلشبة

نشو اخلرمة

قش الوالي

قش الورد

قش الوزراء

أصابع العروس

أم السلة - صحاري

نشو الهيل

باتة

قش بخيتة

برحي

برشي

برني

بزرم – مرزم - برزمان

قش بسمن- سمن

قش بصرة - قوبصرة

قش بطاش

قش بالد سيت- معمور

بلعق-بلعقان- بوالعق

بللوبيا

قش بنت السيد

بوناريلة

بوهبيشة

قش ترس

قش ثميد

ثوري

جبري

قش جبرين

حبش

قش حجر

حرملي

حريز

حالو

حالوي

حنظل

حوام – سودجنة

خذيفة

78
78
78
78
78
79
79
79
79
79
79

80
80
80
80
80
80
81
81
81
81
81

81
82
82
82
82
82
82
83
83
83
83

83
83
84
84
84
84
84
85
85
85
85

أصناف مزروعة بسلطنة عمان
Dates Varieties in Oman

الباب السابع
Section Seven

املصدر /  مكي، محمود بن عبدالنبي 
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Section Seven Dates Varaieties in Oman

DATES VARIETIES IN G.C.C.

فهرس الباب السابع

خشكار احمر

خشكار ابيض

خصاب احمر

خصاب ابيض

خضراوي

خالص عمان

خالص الظاهرة

خالص جبرين

خمري

خنيزي عربي

خنيزي حالوي

قش دبا

دموس –  قش منومة

نشو ذهيل

راس الضيضو

قش راشد

ربعي

رملي

قش ريس

زبد

زهدي

سكري

قش سويح

قش سويلم

قش سيما – سيموني

قش شاخول

نشو شامس

شاهية

شبروت

شمام

شرجي

شهل

قش صالح

صرنا – صرناء

صالني

قش عامر

قش غنوي

قش فاكهة

فرح

فرض

فريضي

قش فهود

قش قاروت

قدمي

قطيفي

قناص

قش قنطرة

قوادي

كبكاب

كلبي

لزاد

ملد

لولو

قش مانع

مبسلي

قش مجيلة

مجهول

محبوب حمالي

مخيلدي

مدلوكي

مديركي

مرزبان

مزناج

مزناج اصفر

مطرحي

قش مقالة

منحي

منزف

مهلبي

ميناوي

نغال

قش نصرة

نرجيلي

نعيم

هاللي دميا

هاللي عمان

هيثمي

هصاص

هاللي اإلحساء

85
85
86
86
86
86
86
86
87
87
87
87
87
87
88
88
88
88
88
88

89
89
89
89
89
89
90
90
90
90
90
90
91
91
91
91
91
91
92
92

92
92
92
92
93
93
93
93
93
93
94
94
94
94
94
94
95
95
95
95

95
95
96
96
96
96
96
96
97
97
97
97
97
97
98
98
84
78
98



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة بسلطنة عمانالباب السابع 
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ابودعن

ABODAEN

GASH ABOSAIF

ABO SHAERAHABO NARANJA

BOU MAAN
ق�ش ابو�سيف

ابونارجنهابو�سعرية

ابــومعــان

HASAS
ه�سا�ش
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Section Seven Dates Varaieties in Oman

DATES VARIETIES IN G.C.C.

NASHU ALKHASHIBAGASH ALWARD

GASH AHMADGASH ALWALI

ق�ش الوردن�سو اخل�سبة

ق�ش الوايلق�ش احمد

NASHU ALAFLAJNASHU ALKHORMA

ن�ســـو اخلــــرمةن�سو االفالج



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة بسلطنة عمانالباب السابع 
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ق�ش الوزراء

GASH ALWOZARA

ASABEE ALAROS

UM ALSELLAGASH BAKHITA

BATAH
اأ�سابع العرو�ش

ق�ش بخيتةاأم ال�سلة - �سحاري

باتة

NASHU ALHAL
ن�سو الهيل
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Section Seven Dates Varaieties in Oman

DATES VARIETIES IN G.C.C.

BURNIGASH BASRA

BARSHEGASH BASMN

ق�ش ب�سرةبرين

ق�ش ب�سمنبر�سي

BERHEEBAZRAM

بزرمبرحي



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة بسلطنة عمانالباب السابع 
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ق�ش بطا�ش

GASH BATTASH

GASH BELADSEAT

BALAGBONARELAH

GASH BENTALSAIYD
ق�ش بالد �سيت

بوناريلةبلعق

ق�ش بنت ال�سيد

BALOBUA
بللوبيا



83

Section Seven Dates Varaieties in Oman

DATES VARIETIES IN G.C.C.

GASH  THAMEEDGASH JABREEN

GASH TARSJABRI

ق�ش جربينق�ش ثميد

جربيق�ش تر�ش

BU HIBISHATHOURI

ثوريبوهبي�سة



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة بسلطنة عمانالباب السابع 
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حب�ش

HABSH

GASH HAJAR

HAITHMEHALLAW

HRAZ
ق�ش حجر

حالوهيثمي

حريز

HARMALI
حرملي



85

Section Seven Dates Varaieties in Oman

DATES VARIETIES IN G.C.C.

HAWAMKHASHKAR ABIED

HANDHALKHASHKAR AHMAR

خ�سكار ابي�شحوام

خ�سكار احمرحنظل 

HALLAWIKHUTHIFA

خذيفةحالوي



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة بسلطنة عمانالباب السابع 
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خ�ساب

KHASAB

KHASAB ABIED

KHADRAWIKHALAS JABREEN

KHALAS ALTHAHRAH
خ�ساب اأبي�ش

خال�ش جربينخ�سراوي

خال�ش الظاهرة

KHALAS
خال�ش
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Section Seven Dates Varaieties in Oman

DATES VARIETIES IN G.C.C.

KHNAZI  HALLAWINASHU THHAL

KHINAIZIDAMOS

ن�سو ذهيلخنيزي حالوي

دمو�شخنيزي

KHAMRIGASH DBBA

ق�ش دباخمري



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة بسلطنة عمانالباب السابع 
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راأ�ش ال�سي�سو

RAS ALTHATHO

NASHU RASED

RABEEZEBD

GASH REESE
ن�سو را�سد

زبدربعي

ق�ش ري�ش

RAMLI
رملي
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Section Seven Dates Varaieties in Oman

DATES VARIETIES IN G.C.C.

GASH SWAEHGASH CHAJUL

SUKARIGASH SEEMA

ق�ش �ساخولق�ش �سويح

ق�ش �سيما�سكري

ZAHDIGASH SWEILEM

ق�ش �سويلمزهدي



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة بسلطنة عمانالباب السابع 
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ن�سو �سام�ش

NASHU SHAMS

SHAHEYH

SHABROOTSHAHAL

SHARJE
�ساهية

�سهل�سربوت

�سرجي

SHAMAM
�سمام
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Section Seven Dates Varaieties in Oman

DATES VARIETIES IN G.C.C.

SALLANIGASH FAKHAH

SERNAGASH GHANAWY

ق�ش فاكهة�سالين

ق�ش غنوي�سرنا

GASH SALEHGASH AMER

ق�ش عامرق�ش �سالح



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة بسلطنة عمانالباب السابع 
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فري�سي

فرح

FARAH

FARTH

FRATHEYGADMI

GASH GHAROOT
فر�ش

قدميفري�سي

ق�ش قاروت

NASHU FAHOOD
ن�سو فهود
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Section Seven Dates Varaieties in Oman

DATES VARIETIES IN G.C.C.

GASH GANTARAKALBEE

KANNASKIBCAB

كلبيق�ش قنطرة

كبكابقنا�ش

KATAFEEKAWADEE

قواديقطيفي



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة بسلطنة عمانالباب السابع 
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لزاد

LZAD

LAMAD

LULUGASH MAGLEYH

MEBASLEE
ق�ش ملد

ق�ش جميلةلولو

مب�سلي

GASH MANA
ق�ش مانع
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Section Seven Dates Varaieties in Oman

DATES VARIETIES IN G.C.C.

MKHALDEEMURZBAN

MAHBOB HAMALEEMDARKEY

مرزبانخميلدي

مديركيحمبوب

MADJHOOLMADLOKEE
مدلوكيجمهول



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة بسلطنة عمانالباب السابع 
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مزناج

MZNAJ

MZNAJ ASFAR

MTARAHEMANZAF

MANHE

مزناج اأ�سفر

منزفمطرحي

منحي

GASH MAGALA
ق�ش مقالة
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Section Seven Dates Varaieties in Oman

DATES VARIETIES IN G.C.C.

NAGALNAEM

MENAWEENARJELEE

نعيمنغال

نارجيليميناوي

MAHALBEEGASH NASRA

ق�ش ن�سرةمهلبي



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

أصناف مزروعة بسلطنة عمانالباب السابع 
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هاليل دميا

HILALI DEMA

HILALI OMAN

هاليل ُعمان

HELALI ALHSA
هاليل االإح�ساء
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Section Seven Dates Varaieties in Oman

DATES VARIETIES IN G.C.C.



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

الفحولالباب الثامن 
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      1- الفحول العمانية
      2- الفحول اإلماراتية

      3- الفحول في اململكة العربية السعودية
      4- الفحول الكويتية

الباب الثامن: فحـول النخـيل
Section 8: Dates Palm Males

املصدر / 
    1- مكي، محمود بن عبدالنبي 

    2- الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويت
    3- باشة محمد علي أحمد
    4- جامعة اإلمارات - العني

    5- مركزنخيل اخلليج النسيجي
    6- الشجرة املباركة
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Section Eight Dates Palm Males

DATES VARIETIES IN G.C.C.

فحول عمانية

عاصمي

أبو سفرجلة

أبو السبعة

العريش

بهالني

دويره

جناديد

غرابي

غريف

خور/خوري

خزيني

مقيضة

مدجحدل

منه

سحا

سوقم

طباقة

فحول اماراتية

فحل العني

فحول سعودية

فحول كويتية

بوير

فارد 4

جرافس

غنامي

110

110

110

110

110

110

111

111

111

111

111

111

112

112

112

112

112

112

113

113

114

116

116

116

116

117-116

الفهرس



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

الفحولالباب الثامن 
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مقدمة
نظرًا لقابلية إناث النخيل للتلقيح من أي فحل كان فإن معظم الزراع في كثير من 

النخل ال يعير أهمية كبيرة النتخاب األفحل وغالبًا ما ينتجها  مناطق زراعة 

إناث  بشبيه  تسمى  األفحل  اسماء  نرى  فإننا  ذلك  وعلى  النوى،  من  يكثرها  أو 

النخيل مثل فحل خالص، فحل برحي، فحل سكري، فحل شيشي، ولكن وجد 

فحول  هي  الفسائل  طريق  عن  تكاثرها  يتم  التي  األفحل  أن  املزارعني  قدماء 

منتقاة ويؤثر الفحل على احلمل، فعلى سبيل املثال عند تلقيح احلالوي بفحل 

غنامي تكثر الثمار امللقحة وإذا مت تلقيحه بأي فحل آخر فيكون حجم الثمرة 

كبير وحمل النخلة متوسط. أما الليلوي إذا لقح بفحل الغنامي فيكون نضجه 

بفحل  لقح  فإذا  البرحي  أما  بطيء.  النضج  يكون  الغنامي  بغير  لقح  وإذا  سريعًا 

غنامي تكون الثمرة صغيرة وتكون ثمرته كبيرة إذا لقح بغير الغنامي.

ومعياد  واللون  والشكل  احلجم  حيث  من  الثمرة  على  مباشرة  الفحل  نوع  ويؤثر 

النضج والنواة، ومن أسماء أشهر أفحل النخيل هي كالتالي:

السعودية  العربية  اململكة  في  الوسطى  املنطقة  العتيق،  فحل  املنورة  املدينة 

الصفري،  القصيم،  شقراء  املنيفي،  زامل،  نبوت  السري،  السكري،  البرحي، 

املكتومي، اخلضري، اخلالص، السلج، اخلشرم، الدخيني، الصقعي ونبوت سيف.

أما العراق فإن أشهر األفحل الغنامي وينقسم إلى نوعني غنامي أخضر، وغنامي أحمر واخلكري ينقسم 

إلى أربعة أصناف خكري عادي وخكري كريطلي وخكري سميسمي وخكري وردي أما في الواليات املتحدة 

األمريكية فلقد مت اختيار األفحل التالية: موسك، مجهول بي سي 3، دقلة نور بي سي 4، فرد4، جرافس، 

بوير 11 وكرين.

إن اختيار فحول النخيل املناسبة لضمان إعطاء محصول كبير ميتاز باجلودة العالية للثمار وميكن للفحل 

اجليد أن يلقح 25 نخلة مؤنثة بسهولة هذا وتظهر الصور التالية تأثير حبوب اللقاح املذكرة على عقد 

الثمار واحملصول والثمار العالية اجلودة والصفات الطبيعية والكيميائية للثمار.

محصول عالي اجلودة نتيجة 
اإلختيار األمثل للفحل
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Section Eight Dates Palm Males

DATES VARIETIES IN G.C.C.

تأثير حبوب لقاح بعض الذكور على عقد الثمار في صنف السلج
 )مرحلة الكمري(



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

الفحولالباب الثامن 
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تأثير حبوب لقاح بعض الذكور على عقد الثمار في صنف السلج
 )مرحلة البسر اخلالل(
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Section Eight Dates Palm Males

DATES VARIETIES IN G.C.C.

تأثير حبوب لقاح بعض الذكور على عقد الثمار في صنف الصقعي
 )مرحلة الكمري(



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

الفحولالباب الثامن 
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تأثير حبوب لقاح بعض الذكور على عقد الثمار في صنف الصقعي
 )مرحلة البسر اخلالل(
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Section Eight Dates Palm Males

DATES VARIETIES IN G.C.C.

تأثير حبوب لقاح بعض الذكور على عقد الثمار في صنف اخلضري
 )مرحلة الكمري(



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

الفحولالباب الثامن 
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تأثير حبوب لقاح بعض الذكور على عقد الثمار في صنف اخلضري
 )مرحلة البسر اخلالل(
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Section Eight Dates Palm Males

DATES VARIETIES IN G.C.C.

تأثير حبوب لقاح بعض الذكور على عقد الثمار في صنف النبوت سيف
 )مرحلة الكمري(



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

الفحولالباب الثامن 
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عاصمي
Iaseeme

العريش
Alareesh

أبو السبعة
Abo Assabaa

أبو سفرجلة
Aboseefargalh

بهالني
Bahlani

     1- الفحول العمانية
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Section Eight Dates Palm Males

DATES VARIETIES IN G.C.C.

جناديد
Janaded

دويره
Dwarh

خور / خوري
Khor

غريف
Khraf

غرابي
kharabe

خزيني
Khzanee



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

الفحولالباب الثامن 
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مدجحدل
Mdjahdal

مقيضة
Mekath

سوقم
Sogam

سحا
Saha

منه
Minh

طباقة
Thbagah
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Section Eight Dates Palm Males

DATES VARIETIES IN G.C.C.

فحل العني باإلمارات العربية املتحدة
Alain Males in Emerates

2- الفحول اإلماراتية



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

الفحولالباب الثامن 
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    3- الفحول في اململكة العربية السعودية

صور توضح أشكال األغاريض املذكرة التي جمعت من املنطقة الوسطى
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Section Eight Dates Palm Males

DATES VARIETIES IN G.C.C.

SAUDI MALES

صور توضح أشكال األغاريض املذكرة التي جمعت من املنطقة الوسطى



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

الفحولالباب الثامن 
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4- الفحول الكويتية

فارد 4

غنامي

بوير 11
BOYER 11

JARVIS

FARD 4

KHANAME
جرافس
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Section Eight Dates Palm Males

DATES VARIETIES IN G.C.C.

KHANAMEغنامي



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

ملحق أسماء أصناف التمور
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ملحق أسماء أصناف التمور
Annex- Name of Dates Varietie

املصادر/
 1- عبداجلبار البكر )نخلة التمر(

  ماضيها وحاضرها واجلديد في زراعتها وصناعتها وجتارتها
2- مكي، محمود بن عبدالنبي وآخرين

3- العفنان، سعد خلف
Hodel, D.R. -4
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Annex- Name of Dates Varietie

DATES VARIETIES IN G.C.C.

اإلسم 1
ابراني2
ابراهيمي3
ابن حماد )دقل(4
ابن حمر ) دقل(5
ابن سمر ) دقل(6
ابو السلي7
أبو السويد8
أبو بقيع ) حالوي(9
أبر فياض10
أحمد )حجي(11
أحمد دبس12
أحمد سيد ) دقل(13
أحمد شلبي14
أحمر15
أحمر حالوي16
أخت القسب17
أخت بيدرايه18
أخظهري19
أخو اخلستاوي20
ازدادي21
أزرقاني22
أزرقي23
أزون خوشلي 24
استعمران بحرية25
اسحاق26
اسحاق )دقل(27
اسماعيل قدري ) دقل (28
استعمران أو ساير29
اسيود )دقل(30
اشراي31

ام السمك63
ام الصالبيخ64
ام الصينية65
ام الطباشي66
ام الطول67
ام العامولة68
ام العدول69
ام العصافير70
ام العظام71
أم القاضي72
ام الكبراو ام الكبار73
ام الكحل74
ام الكوك75
ام اللوز76
ام الليل77
ام املشمش78
ام النمل79
ام الهيل80
ام ثابت81
ام حسنة82
ام ربعني83
ام رحيم84
ام زلوف85
ام سمره86
ام عليان ) دقلة(87
أمني ) دقل(88
بادمي89
باو ادم90
باو ادم )دقل(91
بته ) دقل(92
بحر )دقلة(93

اشراسي32
أشرسي أسود33
أشرسي هبهب34
أشقر35
أشقر أبيض36
أشوط37
أصابع العروس38
أصفر )دقل(39
أفندي40
اكشرهن41
االمام حسني )دقلة(42
اجله )دقل(43
ام جنيح44
أم أصابع45
أم االجربة46
أم البخور47
أم البالليز48
أم البيض49
أم التنور50

ام اجلام51
ام اجلاموس52
ام احلز53
ام احلالي54
ام احلمام55
ام اخليار56
ام الدبس57
ام الدهن58
ام الديرم59
ام الريحة60
ام السعجة61
ام السالسل62

بدره94
بدره )دقلة(95
بديعة96
بّذ او بث97
برحي98

برجي ) دقل(99
بربن100
برمالكي101
برني102
برني ) دقل(103
برمي104
بسام ) دقل(105
بصراوي )دقل(106
بضيغ107
بطيخي108
بغدادي ) دقل(109
بكله110
بلبلي )دقل(111
بلجاني112
بلح بان113
بلكلة 114
بلوطي115
بنات البيض116
بنات اجلدة117
بنات السعدان118
بنات الصوفي119
بنت الباشا120
بنت البحر121
بنت البدر122
بنت البيض123
بنت اجلبل124

أسماء أصناف التمور العراقية



أطلس أصناف التمور فـي اخلليج

ملحق أسماء أصناف التمور

120

بنت اخلليفة125
بنت الدهان126
بنت السبع127
بنت السودة128
بنت الشيخ129
بنت الصفره130
بنت العرب131
بنت املشمش132
بنت سهالن133
بندر134
بن عمار135
بنفشة أو بنوشي136
بني رباح137
بني ربه138
بني ربه ) دقل(139
بهراب140
بهرزي141
بهلولي142
بوبكي143
بيج بيج144
بيدرايه )دقل(145
بيذجناني146
بيرقدار147
بيري كوزان148
بيضا149
بيض البلبل150
بيض احلمام151
بيوضي152
تبرزل أو طبرزل153
تبرزل كبيس154
تبرسي155
تفاحة156
تكالنه157
تنور دقلة158
جاسبي159

حسيني ) دقل(195
حصار )دقل(196
حطري197
حالني او حلوانية198
حالوي199
حالوي أحمر او حالوي اسود200
حالوي عباس201
حالوي مكاوي202
حالوي دقل203
حلقومي204
حلوان الشيخ205
حلواني او حلوانية206
حلوه207
حلوانيت الشاخة208
حلوه اجلبل209
حلوة اجلوف210
حلوة عجم211
حالي او حلوى212
حلبجة ) دقلة(213
حليل او حليلي214
حماد ) دقلة(215
حمد ) دقل(216
حمد احمر ) دقل(217
حمرا ) دقلة(218
حمرات219
حمر الرمد220
حمراوي221
حمراية عواد222

حمرة أرعيد أو دقل 223
جندي أحمر

حمرة أفندي224
حمرة الزندان225
حمرة الشيخ226
حمرة أم دماغ227
حمرة بيذجناني228

جاموس ) دقل أو دقل كامشي(160
جبجاب161
جبل )دقل( أو جبلي162
جداروي163
جعفر بك ) دقل(164
جعفري165
جيفلي166
جمال الدين أحمر167
جمال الدين أصفر168
جمال الدين ) دقل(169
جمايلي170
جميعة ) دقل او جمعه صفرا(171
جوبان172
جوزي أبيض173
جوزي أحمر174
جوزي أصفر175
جوزي بصره176
جوزي بغدادي177
جومكي178
جهران ) دقل(179
حابسي180
حامتي181
حبابة182
حبشي183
حتري184
حجازي185
حران186
حرم ) دقل(187
حساوي188
حسن أفندي189
حسنه ) دقلة(190
حسنه حمراوي ) دقلة(191
حسن الهندي192
حسوني193
حسني هادي ) دقل(194

حمرة جبل229
حمرة حاجي عبد الله230
حمرة عيد231
حمرة عبد السالم232
حمرة محمد233
حناية املالية234
حوز235
حويز أو شلبي املدينة236
حيش ) دقل(237
حيوشية238
حيمر239
خان ) دقلة(240
خاتوني أو دقلة اخلانوتي241
خالدي242
خرفيش243
حركاني244
خرمالة245
خروف دقل246
خستاوي247
خستاوي دقل248
خستاوي احمر دقل249
خصاب250
خصاوي البغل251
خصاوي مشري252
خضر العبد253
خضراوي البصرة254
خضراوي بغداد255
خضراوي دقل256
خضري257
خضيرية258
خطرية259
خطيبي260
خالص ) الزين(261
خالص حساوي262
خالع خشن احمر263

التمور العراقية
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خلوقي264
خليل265
خميس دقل266
خنابزي267
خنترية268
خنيزي269
خيارة270
دبيقات271
دبيني272
دراو273
دراو ابيض خشن274
درويشيه275
دعالج276
دعيلي277
دعيلي احمر278
دكواني او دجواني279
دم الفارس280
دويرجي281
دويرجي أحمر282
دويري283
دويلي284
ديران285
ديرم الليل286
ديرمة287
ديري أو معايشي288
ديواني289
راوي290
رجب ) دقل(291
رزز أحمر292
رصاصية293
رفش294
رمح295
رميثة296
ريق البنات297
رمي298

سن املفتاح334
سنيني335
سويدان336
سويدية337
سهرانه338
سهالنة339
سيد ابراهيم340
سيد باقر341
سيحاني342
سي صندلي343
سيالني أو سيالنية344
سيالني أحمر345
شاطر ) دقل(346
شالي347
شبراوي348
شبيب دقل349
شتوي أو دقلة شتوية350
شتوي وردي351
شرحي352
شط ) دقل(353
شعالن ) دقل(354
شعالني355
شكر356
شكره على أغا357
شكري358
شلبي أو حويز359
شماطة360
شماعية361
شموسي362
شنور ) دقل(363
شوبان364
شوزان365
شويثي أحمر366
شويثي أصفر367
شهل368

زاملي299
زب الريح300
زبيبي301
زريقة302
زرية303
زمبور304
زند العبد305
زهدي306
زهدي ) دقل(307
زهرية308
زيتونة309
زيدي310
زينات311
ساعي312
ساير أو أسطة عمران313
ساير بحر314
سبعة ذراع315
سبعة ذراع ) دقل(316
سبيعي317
سداد318
سرخوش319
سعادة320
سفر كجل321
سقزي322
سك ) دقل(323
سكران ) دقل(324
سكرانه325
سكر بحري326
سكر نبات327
سكري328
سكري احلسا329
سكرية330
سالميي331
سلطاني أو دقل سلطاني332
سماوي333

شهواني369
شيرازي370
شيراني371
شيشي372
شيشة ) دقل(373
شيص ) دقل(374
شيالني أحمر375
شيالني أصفر376
صاقوطي377
صاوي378
صبيحي379
صعيدي380
صفرا دقلة381
صفراوية أو صفراية382
صفرة ارعيد383
صفرة حديد384
صفرة مبارك385
صفيف386
صهبة387
ضحاك ) دقل(388
طباشير389
طبخ ربه390
طرشي عشى391
طوبة392
طه أفندي ) دقل(393
طيار394
ظلف العنزة395
ظلف الغزال396
عابدي397
عاشور398
عال لونه399
عامري400
عباس ) دقل(401
عباره ) دقل(402
عبد لي403

Iraqi
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عبيدي404
عجم ) دقل(405
عجيبة الزمان406
عرب سيكي407
عرب عاصية408
عرموطي409
عروس ) دقل(410
عز الدين ) دقل(411
عسافي أو دقل عساف412
عسلية413
عطاري414
عطري415
عفريته416
عقروق417
عقيلي أو دقل عقيلي418
علي ) دقل(419
علي دولة420
علي موسى421
عليق422
عماد ) دقل(  أو سكري423
عمار ) دقل(424
عمامة القاضي أو قاضي صاروغلي425
عمر ) دقل(426
عمران ) دقل( أو عمراني427
عنبري428
عنجاص أو عنجاصية429
عنيب430
عواشة431
عورة432
عوني أو عويني433
عويد أو عويدي 434
عويد ) دقل(435
عويراية أو عويرية436
عوميري437
عوينات أيوب أو  عوينة أيوب438

قنداوي474
قنطار475
قنطار ) دقل(476
قيطاز أو دقل قيطاز477
قياري478
كادية479
كاظمة480
كاكاولي481
كامشي ) دقل(482
كبكاب483
كبير484
كرامي485
كركاني486
كركوكلي487
كشمشي488
ككواني489
كالوي ) دقل(490
كل كنة491
كند كاوي492
لفيتونه493
ليلوي494
ليلوي احمر495
ليلوي ) دقل(496
مال الله497
مايع أو مايعة498
مبارك499
مبشبش500
مبكار501
متركي502
مجمودة503
محمود بك ) دقل(504
مدادي505
مدني506
مدهونة507
مرزبان508

عوينات الصاوي439
عوينة440
عيشة دقل441
عني الله442
عني ليلة )دقل(443
غراوة444
غريبة445
غربحاوي446
غريس447
فرخ اسود أو دقل فزخ448
فرسي449
فرسي ابيض450
فرسي دقل451
فريحة أو دقل فرحة452
فالح453
فلحة ) دقل(454
فم الرمان )دقل(455
فندقية456
فهيد العسل457
قاسم ) دقل(458
قاضي عمه459
قاضية أو دقل قاضي460
قباني461
قبالنه462
قديري463
قراط أشرسي464
قرن الغزال465
قرناوي466
قرنفلي467
قرينات468
قزل مكتوم469
قسب470
قلبي حرمني471
قل حسني472
قلم برمكي473

مرشداوي509
مزراحي510
مسحة الهندي511
مصطفى ) دقل(512
مصيدفي513
مطلك ) دقل(514
مطيرة515
معجوري516
معروفي517
معالنه518
معمق احلمرة519
معوجة520
معيار521
معيديني522
معيوب خستاوي523
معيوبة الدين524
مقطع525
مكاوي526
مكاوي احمر527
مكاوي اشقر528
مكاوي اصفر529
مكتوم او مكتومي530
مكتوم احمر531
مكتوم ) دقل(532
ملبس اجلوز533
ملفف534
ملقوطي535
منار536
منبع537
منبه538
منصور ) دقل(539
مو براية540
موزر541
موسى ) دقل(542
موشم543

التمور العراقية
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مهمال544
مياسي545
مير حاج546
مير حاج ) دقل(547
مير علي548
ناشي549
نباتي او نبايتي550
نبوت سيف551
جندي أحمر ) دقل(552
جندي اصفر ) دقل(553
نخلة رشدة554
نخلة سحيب555
نرته556
نرسيان او نرسي557
نعمان ) دقل(558
نقش املبرد559
نفيبي560
نور ) دقل(561
نوفة562
نوام اصفر563
نهير السلي564
نيرسي565
هاروني566
هبرة567
هبرة اجلاموس568
هجري569
هدل570
هدل ) دقل(571
هاللي572
هورانية573
هويدية حمرا574
هيري575
هيري أشقر576
ورمييه577
وطف578

دق البادم614
شرحة615
شلي616
سويفي617
عابري618
غباني619
غضباني620
محناية621
مديد622
مالسي623
منياز624
نعشي625
نواية سكري ) دقل(626
قصيباوية627

يهودية ) دقل(579
ابن حماد ) دقل(580
ابو حجارة581
ابو سيالن) دقل(582
ابو فريوة583
ابيض584
أحمد القريدر ) دقل(585
ادخيني ) دخيني(586
أزرق587
اشفيلي588
اشميعي589
أصفر عسره590
البغدادي ) دقل(591
أم أبيض592
أم اجلامري593
أم الركوك594
أم بالجس595
أم دراع596
أم صدقي597
أم عبده598
ايراني599
بث600
بنت الدهمانه601
بنت الصبة602
بني رعية603
جوهرة604
حاجي أحمد605
حادي606
حيدة607
حالية608
حلطاوي609
حلوة610
خشم البيض611
دهش ) دقل(612
دعبلي613

Iraqi
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ابكيرة او بكيرة1
اصبع بنات2
ابو احلالو3
ام ارحيم4
ام عدك5
بدراني6
برحي7
برني8
برمي9

بنت بقوص10
بنت سعيد11
تناجيب12
تنجوب13
جبيلي14
حامتي15
حريزي16
حال ابيض17
حالو احمر18
حمري19
خدج20
خركانة21
خصاب عصفور22
خصبة او خصيب ارزيز23
خصبة حمام24
خصيب احلنا25
خصيب باب26
خصيب حسني27
خصيب مربا28
خضراوي29
خالص30

كعبي60
كواجي او خواجي61
حلم مشوي62
لولو63
ماجي64
مبشر65
مجناز66
محمي67
مرزبان68
مكتومي ابيض او جنيس69
مكتومي احمر70
نبت سيف او نبوت سيف71
نوق72
وصيلي73
هاللي74
حليلي75
بريجي76

خنيزي31
خوصبي32
دعادع33
دعالج34
ربيعي35
رزيز او ارزيز36
زامبلي37
زمبور38
ستراوي39

سمعران أو 40
استعمران او ساير

سلس مدني41
سلوى حر42
سنيني43
شبيبي44
شكيري45
شهل أو شهلة46
شيشي47
صبو48
طيار49
عذابي50
عماري51
عوينات52
عني البقر53
غرة54
غزال55
غيمي56
فيراني57
قار58
كسبي59

أسماء أصناف متور اإلحساء والقطيف

متور اإلحساء والقطيف وجند والقصيم
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أسماء أصناف متور جند والقصيم

أبيض1
احيمصية2
اخصية3
اخلية4
أم االصابع5
أم البيض صفرا6
ام حمام بيضا7
ام حمام صفرا8
أم  ارحيم9

أم اخلشب10
ام النحاوة11
أم كبار12
برحية13
برمية14
بيذجنان أحمر15
تناجيب16
جامدة17
جفيلي18
جوزة حمرا19
جوزة صفرا20
جيب غراب21
حساوية22
حالو أحمر23
حالو أصفر24
حلوة البسر25
حلوة صفرا26
حلوة عربية27
حلوة عرينية28
حلوة املدينة29
حلوة واسط30

صبابة61
صبيحة صفرا62
صفري63
صقعي أو صكعي64
طيارة65
عبودي66
غريبية67
فحلة68
فنخاء69
قرعاوية70
قطار أبيض71
قطار أسود72
قنعة73
قهارة74
كل واشكر75
كل والتذ76
حلمية صفرا77
متروثنة78
مسكاني ام مسكانية79
مصياف80
مطواح81
مفرحة82
مقفزي83
مكتومي او سكرية مكتومي84
منيعية حمرا85
منيعية صفرا86
منيف87
نبتة بن راشد88
نبتة احلصان89
نبتة حوشان90

حمرة املذنب31
حميلية32
خشكار33
خصاب34
خصي البغل35
خصية ) بالتصغير(36
خضري37
خنزير38
خوخة39
خويلدي40
داهنية41
دخيني42
ذاوي43
رزيزي44
رسينية صفرا45
رشودية46
روثان أبيض47
روثان أصفر48
زلفية حمرا49
ساملية50
ستويري51
سكري أحمر52
سكري أصفر53
سكرية اجلمعة54
سكرية القرعا55
سكرية القدهي56
سكرية املذنب57
سكرية زعاف58
سلقة او سلجة59
شقرة القصيم او شقرة مبارك60

نبتة زامل91
نبتة سعيد92
نبتة شعا93
نبتة صريح94
نبتة عقيلي95
نبتة علب96
نبتة عيد97
نبتة قرين98
نبتة محمد99

نبتة مزعل100
نبتة يوسف101
نبتة سيف102
ونان103
يبيس104

Saudi Arabia
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ابو زيد1
ابو طمار2
ابو لسني3
اصابع العروس4
اصابع البنات5
اصابيع الفولة6
اطايب خيبر7
افندية8
ام اجلمار9

ام احلمام10
ام اخلشب11
ام العسل12
ام الندى13
ام بشناقي14
ام بنني15
ام  جزران16
ام حميد17
ام ضفروك18
ام غنما19
ام كبار20
باذجنان21
براطم العبيد22
بربر احمر23
بربر اسود24
بردي25
بساطة26
برص خيبري27
برطجي28
برقان29
برق نبته30

حلوة عالوية61
حلوة أو حلوة مدنى62
حلية ام صالح63
حلية مدنى أو أم جردان64
حمرا باني65
حمرا عطا66
حمرى أو حمرية67
حيشي68
خشبر69
خشمي70
خصبان71
خضري أو خضارى72
خضريية مدنى73
خضرية نبته74
خلص75
خيبرية76
دعبلى77
دقلة نور78
دنانه79
رباعى80
ربانية81
ريحان82
ربيعة83
رخامى84
رصاص االنبياء85
رضمى86
رمادى87
روثان أو روثانة88
روثة89
ريانة90

بكارية31
برني32
برني العيس33
برني مدني34
بلطجي35
بيض ام صالح36
بيض رخامي37
بيض ارقط او روثان املدينة38
بيض ساحلي39
بيض مدني40
بيض مضياع41
جادكي42
جادي43
جبلي او جبلية44
جذرم45
جعدية46
جعفر بعلي47
جعفر سقوى48
جعفري49
جليهم50
جته51
جوزان او جوزا52
حبشي أو حبشية53
حجرصه54
حسن مدرع55
حسن مطوق56
حسن مكرم57
حلوة ريحان58
حلوة شرقي59
حلوة شقدمى60

ريق91
زهرة92
زهو93
ساملى94
سارية95
سبع96
سبيلة97
ستنة98
سحان99

سحنة100
سرى101
سكرانة102
سكر مضرية103
سكرة104
سكرة املدينة105
سكرة مضرية106
سكرة ينبع107
سكرى108
سمنته109
سمنة قدح110
سمنة مدينة111
سمنة مسلم112
سواد113
سودانية114
سويدة أو السويداء115
سويك116
شبهانة117
شرشور118
شرقية119
شقدامية120

أسماء أصناف التمور يف احلجاز

متور احلجاز
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شقرة خشيم أو شقرى أبو خشيم121
شقرة مبارك122
شكل123
شلبى124
شمعة125
شيخانية126
شيشة127
صفاوى128
صفرا129
صفر اخليل130
صفرى131
صمة132
صوفية133
صيماني134
طبر جلى135
طيبة136
ظفيرات137
عتيم الليل138
عجورة139
عجوة االغوان140
عجوة املدينة141
عجوة نبتة142
عدنان143
عذارى144
عذق145
عرجاء146
عرق147
عرقطة148
عسفانى149
عطاوي150

لبانة الغربان181
لبانة حمرا182
لبانة ملاعة183
لبانة مدني184
لبانة مطوقة185
لبانة مكاوي186
لبانة منديل187
حلق188
لسان الطير189
لونة نبته190
لونة نبته حمرا191
لونة مبارك192
لونة مدني193
لونة مساعد194
مجوز195
مجهولي196
مدة نبته197
مرود198
مسكاني199
مشوك200
مصبحا201
مطوق202
مغربية203
مكتومي204
مكفزي205
نبته 206
نبوته207
وحشي أو وحشية208
وزبة209
وزن أو وازن210

عكوز151
عنبرة152
عنترى153
عيسانى154
عني البقر155
غرابة156
غريبة157
غويش158
فتوتة159
فحلة نبته160
فحلية161
فرخ بيض162
فرخ جادي163
فرخ سويدة164
فرخ ينبع165
قارجة166
قائم مقام167
قدح168
قصب سكر169
قصبة170
قطارة أو قطار171
قطامية172
قطمه173
قندة174
قندة منديل175
كبيش176
كسبات177
كعيك178
كعيمره179
كوكة180

ونانة211
هبرة212
هجاري213
هرموزي214

Hijaz- Saudia Arabia
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ام احلمام1
ام اخلشب2
ام كبار3
برحية4
بيظاء فالح5
تبقلية6
حسينية7
حالوي8
حلوة9

حمراء10
خديرية11
خالص12
خناصة13
خنيزي14
داحسية15
دبية16
دسمية17
دقلة اخثيم18
دقلة اجلوف19
دقلة الفار20
دقلة املري21
دقلة جربوع22
دقلة حمود23
دقلة خلف24
دقلة رشيد25
دقلة زوميل26
دقلة سعادة27
دقلة سميحان28
دقلة شويش29
دقلة صبيح30

مجهولة61
مدية62
مراغة63
مسكانية64
مغيرية65
مكتومية66
نبتة سيف67
هجرية68

دقلة عقدة31
دقلة عقالء32
دقلة عيسى33
دقلة مبيريك34
دقلة ملفي35
رخيمي36
رزيزي37
سكرية38
سكرية محلية39
سلجة40
سلمة41
شقراء42
شهريزة43
شيشي44
صادرة45
صباح اخلير46
صفراء47
صقعية48
الصور49
صويرية50
طريق51
العاقر52
عذق53
عركية54
عمارية55
فنخاء56
قرين57
قسبة58
قناية59
الحمية60

أسماء أصناف التمور يف حائل

متور حائل
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أشهل1
ارجيب2
بريسمي3
بشير4
حالو5
حمري6
خصبة ار زير7
خصبة السيد8
خصبة عصفور9

خنيزي10
خواجة11
ساملي12
سلس حمر13
شريفي14
شكيري15
شيشي16
عماري17
غرة18
قصبا أو فصبة19
ماجية أو ماجي20
مبشر21
مرزبان22
ناقة أو نوق23

فزحمي31
فيح32
كشرا33
مجراف34
مخضام35
مديني أو مدني36
مشروخ37
معشري38
مقصاب39
مكي40
نافوض41
هجري42

أزار1
باضوي2
بصراوي3
بطيبطة4
بغال احلمار5
بغال السيج6
بغال بياض7
بقلة8
بقلة قش9

ثريا10
جزاز11
جهرا12
حاشدي13
حجري14
حفسوس15
حمراء16
خضراوي17
زجاج18
زريقي19
سريع أو السريعي20
سعيدي21
الشبشبة22
شغالي23
شهاري24
صبية25
صقوطاري26
طبيق27
عرقدي أو عرجدي28
عشدلي29
عليسان30

برطاجي1
برني2
حبات3
خضاري4
خفوش5
خيبري6
طبيقي7
عسريجي8
عينني9

فعل مناصف10
مخلصي11
مديني12
مشهار13
مقصاب14
مقيرعات15

تهامة اليمن حضرموتالبحرين

Bahrain, Yemen
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ابو اجلعالة1
قش ابرا2
ابو شنان3
ابوتينة4
ابوحمدي5
ابودعن - بودعن6
قش ابو سيف7
أبو شعيرة - شعيري8
أبو صحون9

أبومعان - بومعن10
ابونارجنا - بونارجنة11
انويرجنة12
نشو األغبر13
نشو االفالج14
قش احمد15
نشو اخلشبة16
نشو اخلرمة17
نشو الدجنو18
قش الساحرة19
قش املدراء20
قش الوالي21
قش الورد22
قش الوزراء23

أصابع العروس- صبوع 24
اجلواري

أم السلة - صحاري25
نشو الهيل26
باتة27
قش بخيتة28
بدري29
بدعة - بديعة30

حرملي62
حريري63
حريز64
حالو65
حلواني66
قش حليمة67
حمالي - محبوب68
قش حمد69
حمحامي70
حمري71
قش حميد - دواحنة72
حنظل73
حوام - سودجنة74
حياني75
قش خالد76
قش خب77
قش خديجة78
خذيفة79
خشكار80
خشكار ابيض81
خصاب82
خصاب ابيض83
خضاب84
خضراوي85
خالص - خالص عمان86

خالص الظاهرة - نغلي 87
هاللي

خالص جبرين88
خمري89
خنيزي - خنيزي عربي90
خنيزي حالوي91

برحي31
برشي32
برني33
بزرم - مرزم - برزمان34
بسجون35
قش بسمن - سمن36
قش بصرة - قوبصرة37
قش بطاش38
قش بالد سيت - معمور39
بلعق - بلعقان - بوالعق40
بللوبيا41
قش بللول42
قش بنت السيد43
قش بنت عبري44
بوشيري - ميناوي45
بوكناذل46
بوناريلة47
بوهبيشة48
بهالني49
قش ترس50
قش ثميد51
ثوري52
جبري53
قش جبرين54
قش جما55
جمهوري56
جوزي57
قش حابول58
حبش59
قش حجر60
حداني61

قش داموكه92
دايري93
قش دبا94
دجلة نور95
دعلج96
دموس - قش منومة97
دواحنة - قش حميد98
نشو ذهيل99

راس الضيضو100
قش راشد101
ربعي102
رزين103
رطيبي104
قش رزفيعة105
رملي106
قش ريس107
زبد108
زغلول109
زهدي110
سبيخا111
سدري112
سكري113
نشو سلمي114
سماني115
سمن - بسمن116
قش سويح117
قش سويلم118
سيدي119
سيلي120
قش سيما - سيموني121
قش شاخول122

أسماء أصناف ُعمان

متور ُعمان
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أسماء أصناف ُعمان

Oman

نشو شامس123
شاهية124
شبروت125
شمام126
شرجي127
شعيري - ابوشعيرة128
شقرية129
شهل130
قش صالح131
صحاري - أم السلة132
صرنا - صرناء133
صفصوف134
صالني135
صليب136
ضدنا137
قش طبق138
طيبي139
قش عامر140
قش عبدالله141
عبيدوه142
نشو عزيز143
عفاني144
علك145
قش علي146
عمري147
عويشة148
عيون بقر149
نشو غصن150
قش غنوي151
قش  فاكهة152
فرح153

فرض154
قش فرفارة155
فريضي156
قش فهود157
قش قاروت158
قش قحطان159
قدمي160
قطاري - بوقطره161
قطيفي162
قش قر163
قمري164
قناص165
قش قنطرة166
قوادي167
قويصر - بعدي168
كبكاب169
قش كف170
كلبي171
لزاد172
ملد173
لولو174
قش مانع175
مبسلي176
قش مجيلة177
مجهول178
محبوب حمالي179
قش محفوظة180
مخيلدي181
مخضري182
مدلوكي183
مديركي184

مردسنج185
مرزبان186
مزناج187
مزناج اصفر188
قش مسفاة189
مضارب - هصاص190
مطرحي191
قش مطوع192
قش مقالة193
ملخ194
منحي195
منزف196
منطول197
قش منامة - دموس198
مهلبي199
مهركي200
ميناز201
ميناوي202
نغال203
قش نصرة204
نرجيلي205
نعيم206
هاللي دميا207
هاللي عمان208
هاللي مكران209
هيثمي210
هصاص211
هاللي اإلحساء212
ميليك213
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أسماء أصناف عمان ورأس اخليمة

متور ُعمان وراس اخليمة

ابو العذوق1
أشهل أو شهل2
اصبع العروس3
ام سلالء4
أنواق5
بديلة6
برشي7
برني8
بصري9

بغال10
بغل خنزيري11
بغل خنيزي12
بونارجنة13
جش )قش( ابن جيبال14
جش أبو دقن15
جش ابيض16
جش البنعور17
جش اجلبل18
جش الرعب19
جش الليف20
جش املوت21
جش بدايل22
جش بطش23
جش بوشيري24
جش بيدام25
جش جعفر26
جش حبشي27
جش حساس28
جش خميس29
جش ثميد30
جش دبة31

رحيبي63
زامردي64
زب الشيخ65
سارنة66
سلي او سلالني67
شبروت68
شراب صندل69
شحام أو مشحام70
عنوان71
عني بقر أو عيون بقر72
فرض73
فقاع زعاب74
فوفي75
تزاد76
مالي77
مبصلي78
محبوب79
مخلدي80
مدلوفي81
مرزبان82
مزالي83
مزناج أو مزناق84
منزف85
ممتاز أو مجناز86
نغال أو نقال87
نغل برشة88
نقديني89
هالل90
هوام91
هيري92
يبري أو جبري93

جش راشد32
جش ربيع33
زبدة34
جش سطوح35
جش سويح36
جش شاهني37
جش شحم38
جش صبخة39
جش صواني40
جش عوض41
جش فرفارة42
جش فلكة43
جش فوانة44
جش كار45
جش محمد46
جش مرهيبو47
جش مصفاة48
جش مضارب49
جش فليح50
جش منزف51
جش منعومة52
جش نارجيلي53
جش ناصر54
جش نعيم55
جش زير او كل واسكت56
حامتي57
حالوي58
حنضل59
خالص60
خنيزي61
دباس62
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آب دندان1
آب كون2
آبو3
آجار4
آزار5
اسديني6
آشوبة7
آشئي8
آغي9

أبو طالبي10
أزرق11
استه عمران أو ساير12
اسحاق13
أشرسي أو أشعسي14
أشكر أو أشقر15
اصابع العروس16
ام الدهن17
ام السبع18
انكوري = ) عنبي(19
انكشتي كركن - أصابع العروس20
باشكرد21
بجيشي22
بحري23
بحريني ) من البحرين(24
برحي25
برني26
برمي27
بزماني سياه28
بكاربرني29
بالقي30
بنت السبع31

جوزي63
جيردان64
جيفاني65
جاب شك66
جبجاب67
حابسي68
حجي باقري69
حجي مارلي70
حجي مامدي 71
حساوي72
حسن غالم عمي73
حسن مهدي74
حسني نعلي75
حالوي76
حالوي أحمر77
حمراوي78
حنائي79
حويزي80
خاجي81
خار خوشك82
خار زاري83
خاروباغ أحمر84
خارو باغ أصفر 85
خاروك خنيزي86
خاروك سوزني87
خاروك سوزاني سفيد88
خاروك سهر دانك89
خاروك شيشي90
خاروك عال مهتري91
خاروك كافي92
خاروك مردسنك93

بنت الصفرا32
بوبكي أو بابك33
بوتهاري أو بتاري34
بووردية أو بوورده35
بووئي36
بيزو37
بيوضي38
باسلري39
باشوني40
يتوكي41
يرزي42
ينجة عروس43
بوركو44
بيارم45
بيارن كيسريز46
بيبو47
بيش رس48
بيشكار49
بيمجك50
تبرز أو تبرزد أو سكر ابيض51
ترشك52
ترجني )طرجني(53
تكشل54
تنشكي55
تيسيلو56
جبل سرخ57
جبريز58
جعفري59
جلقندي60
جواني61
جوزكي62

خاروك منجي94
خاروك هلوي95
خاروك شامي96
خاستوي97
خاسو رنك98
خاسو أحمر99

خاسو اصفر100
خاني101
خدشخان102
خرساني103
خرك نوبار104
خرما سفيد105
خستاوي106
خشخار107
خشك108
خصاب109
خصاب سفيد110
خصاوي البغل111
خضراوي112
خالص113
خاللي114
خليكت115
خنيزي 116
خورد117
خوش كنك118
دراو أو ادراو119
درويش أحمدي120
دسكي121
دشتري122
دفتو123
دقل الشامي124

أسماء أصناف متور إيران

Iran
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متور ايران

دقل تاس125
دقل جمع126
دقل سفرده127
دقل سوزدون128
دقل سياه129
دقل كربالئي130
دقل كروت131
دقل شاهاني132
دقل موسي133
دقل يدك134
دلكري135
دوبنجي136
دوري137
دريلي138
ديري139
ديكر أو دكري140
رابي141
رابي مببور142
رابي سرجاهي143
رابي كوزلي144
رنك روغني 145
رنك روجند146
روزباني147
روغني148
رمي149
زاتي150
زرشك أحمر151
زرشك أصفر152
زاهدي أو زادي أو زهدى153
زبيب154
زرد أو زاردن155

شميلي187
شوني رنكــ188
شوني منا189
شهري190
شيخ على191
شيخ كمالي192
شيرازي193
شيشي194
عال مهتري أو آلو مهتري195
عالي جد196
عبد الله197
عز الدار198
عز الدين199
على موسالي200
على ناغ أو علي ناجي201
عويت . عويط202
عويدي 203
عوميري204
فاطمي شابي205
فرد أو فرض206
فرسي207
فركن208
فيباد209
قابي210
قاسم محمدي211
قاباني212
قرم برس213
قسب214
قسب ) كرس(215
قسبك216
قسم217

زرد - ي - الر156
زرزجني157
زريك أو زرك158
زرد -و - قده159
زمردان )زمرد(160
زنكــ سفيد161
زهرئي162
زيني163
سبزوي164
سبع ذراع165
سرخ166
سليماني167
سكري168
سلوني169
سركرجي170
سنك شكن171
سوزني172
سومان173
سويدان أو سويداني174
سهردنكـ175
سياه176
شابي177
شاهاني178
شاه خاتوني179
شاه ختئي180
شاهروي181
شتري182
ششتئي183
شكر أحمر184
شكر أصفر185
شكري سفيد186

قندي218
قنطار219
كبكاب220
كبكاب سرخ221
كتامي222
كرماني223
كرت أو جروت224
كروس225
كري226
كريتا او كتا227
كلجي او كالجي228
كلك سرخ229
كلمي او كلمو230
كمالي231
كمبلكروج احمر232
كمبلكروج اصفر233
كنشكي234
كنكرد235
كنكلي236
كوسراو237
كوكري238
 كياسي239
كجخار أو كجخاب او كبدار240
كزلي241
كزي242
كل آبي243
كل رنك244
كلكاري245
كمسري246
كندخري247
كندي كربة248

أسماء أصناف متور إيران
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كورديال249
كويكي250
لشت251
لشت -ي زرد252
ليلوي253
ليوي حمرى254
ماستكبند255
ماكنك256
ماكيلي257
ما منائي258
محمد قاسمي259
مدالدال أو مدندل260
مردسنك261
مرزبان262
مرزباني263
مرسان264
مزفتي265
مركزي266
مرشدي267
مستبلي268
مست على269
مشتائي270
مصلي271
مكتوم أو مشتوم272
ملح سرخ273
منكنو274
موسائي275
مهماني276
مهدي ) محمدي(277
ميرزوي278
نازيلفر279

آب دندان1
اشكلنت2
بكم جنكي3
تللو4
جلغي5
جيتيج6
جب شك7
جوربان8
حالوي9

حليمي10
خربا11
خضراوي12
دشتري13
دندري14
روغني15
زهدي16
ساير او استه عمران17
سبزو18
سونت كورا19
شابيكو20
شكري او شكر21
عربي22
غتي23
كلري24
كلنت25
كورو26
كوروج27
كند كوربك28
كون زلي29
كهربا30
مزاتي31

نباتي280
جنمه281
نرنكني282
نصفئي283
نكار284
نوبار285
نوزهوه286
نوقلي287
نيسبالو288
نيكد بني289
هدل290
هردمو291
هفتا ركزي292
هاللي293
هالي294
هلو295
هلو دريائي296
هالوي297
هالوي حمر298
هلينو أو هلينا299
وترود300
وشفا301
وش كلت أحمر302
وش كلت أصفر303
وش كنك أحمر304
وش كنك أصفر305
يونازي306

هرشوت32
هشنا33
هليني34
همبي35

باكستان تابع إيران

Iran, Pakistan
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Egypt, Sudan

امهات1
برمتودا2
بركاوي او سكوتي3
بركة احلاج او برميي4
برلوس5
بنت عيشة6
ججار7
جرجودا8
جعجع9

جنديال10
حمراوي11
حياني أو رملي12
دجنة13
دويكي14
رغم الغزال او رحم الغزال15
زغلول16
سرجي17
سلطاني18
سلماني او رشيدي19
سيوي أو صعيدي20
شامية21
صفر الدمني22
صفر العويس23
عجالني24
عرابي او عريبي25
عطالوي26
عمري 27
غزالي28
فالج29
فراحي او فريح او فريحي30
قطاوي31

ابراهيمي1
الن سوك2
براري3
برمتودا4
بركاوي5
بنت مودة6
بنت عبدو7
جاربان8
جاو ابيض9

جاو اسود10
جرجودا11
جونديال او قنديلة12
روش13
سلطاني14
شدا15
عبد الرحيم16
عصادا17
كوشا18
كوملا او كلما19
مدينة20
مشرق ودلقي21
مشرق ود خطيب22

كبتي32
كبوشي33
كعبي34
جنل الباشا35
نخلة الباشا36
ودي37

السودان أسماء أصناف التمور 
املصرية



137

Annex- Name of Dates Varietie

DATES VARIETIES IN G.C.C.

ابريج 1
ابلوق2
ابو سعيدي3
ابل4
اجروز5
احلو او حلو6
احمد سيد7
اخو8
ارصيص9

ارصيف10
ارطاويس11
اسالولو12
اصابع أو اصابع العروس13
اصبير14
اضوا15
اضوي16
اغدير17
اغلني18
اغلني حر19
اغلني شوشان20
اكرجن21
اكعيب22
اجلي23
اخلليطة24
العرايس25
الكنتي26
اللولي او اللولو27
املليف28
ام البركات29
ام اجلمال30
ام الديس31

اينشل63
اينسيعيد64
اينكلوان65
اينمالك66
ايتنالي67
اينتشولة68
اينتامنت69
ايضاوي70
امييلي71
بام72
بحثار73
بخمو74
بذار75
برنصي او برالص76
برني77
بريكة78
بستيان79
بطيخي80
بغيلي81
بكراري82
بنت البيضة83
بنت حمود84
بنت حيروت85
بن قوانه86
بلح87
بلغ بلغ88
بو خيو89
بو سليم90
بو شمروخ91
بو عمور92
بو كرمة93

ام الرخام32
الرواني33
ام السل34
ام السمن35
ام السنان36
ام الشدوق37
ام الشوك38
ام الطماطم39
ام الطوال40
ام العروس41
ام عيشة42
ام العسل43
ام الداحي44
ام الذياب45
ام بخر46
ام جواري47
ام حلو48
ام حنش49
ام شحيم50
ام طريطير51
امرير52
ام عقود53
ام فتيتي54
ام فياض55
ام قليب56
ام عجوز57
انامبو58
انوار جيال59
اينبو لولو60
اينبو  نينتاليا61
اينا غروغار62

بو ملبق94
بو ماما95
بو موبير96
بو موقات97
بو نفيق98
بيجنجان )بيذجنان(99

بيضا100
بيض احلمام101
بياض102
بيوض103
تابال104
تابواريست105
جتزا106
جتزميت107
جتلنجي108
حتيات109
تر شاغي110
تركشا111
تزريب112
تسفرت113
ترريب114
تسفوت115
تسنجوجا116
تشفري117
تفاسا118
تفرشا119
تفوخيا120
تقدشا121
تكبسي122
تكسبي انتا كبارات123
تكسبي تاكافرافوت124

أسماء أصناف متور ليبيا

Libya
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متور ليبيا

تكسبي ساتافات125
تكسبي هاجاغات126
تكليلت127
تلخوخ128
تلفوت129
تلفوزا130
تليس131
متاجروت132
متجزاميت133
متجهوهرت134
متزافروت135
متسكالت136
متليت137
متليسي138
متودي139
تنساغيو140
تنغيمان141
تواجت142
متج143
تواجيت144
تسفرت145
تسويد146
تفز وين147
تلون148
متر فزع149
متري150
تناجيل151
تواتي152
تواريق153
تيبنو154
تيديس155
تيكي156
تيماليت157

حمرا عقيقة191
حمراي192
حمراية193
حمار194
حموري195
حواري196
حوت197
حوشي198
حوش صرير199
خثاق200
خزعل201
خشخاش202
خضر العمى203
خضرائي204
خضار205
خضوري206
خضرة ) درج(207
خضرة )غات(208
خضرة ) غدامس(209
خلفو210
خلفي211
خماج212
خناق213
خنان214
خنينا215
دار حابي216
او دار حبو217
داق ايدك218
در والي219
د غالل220
دقلة نور أو دقلة221
دنبو222
دويسان223

تني اسني158
تني اكاس159
تني جوهرت160
تني حمادو161
تني حمادو تازوارات162
تني ملان163
تني ويدي164
تني ياقور165
تني يامود166
جدغ167
جرجيم168
جريد169
جماغرو170
جوسمي171
جوسمي ابيض172
ارحيم173
جوسمي ارحيم174
جوسمي البابا175
جوسمي حمر176
جوسمي خطيرة177
جوسمي سكران178
حافظي179
حامدي180
حجاب181
حجل182
حرا183
حر شاي184
حالمي185
حالوي186
حلو187
حلو عنفور188
حليمة189
حمرا190

دهياري224
راحة225
رحالي226
رسمي227
رطاب228
رطبي229
رمانة230
زيبور بو لطوار231
زيبور شوشان232
ساغد233
سترا234
صعودي ) مبكر(235
صعدي236
صعيدي النعيس237
صعيدي حسني238
صعيدي حمر239
صعيدي حميد240
صعيدي محمد241
صعيدي مكركب242
صعيدي عزيلة243
صعيدي قدربو244
صعيدي مختار245
سكر246
سكيكري247
سلطاني248
سلوم249
سلمى250
سلولو251
سمقمق252
سواج253
سواد254
سوادي255
سودي256
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سيال257
سياس258
سويد259
سمبيو260
سمبلبل261
سيرداس262
سيهاني263
شافوها264
شبوة مطر يطير265
شبهاني266
شبهة الوريق267
شتوي268
شتى269
شربتو270
شعران271
شهوبي272
شقيق273
صدع274
صفار275
صفر276
صيفي277
صفير278
صل وسكت279
طاغيات ساتافات280
طاقداف281
طابلة282
طابليت283
طابوني284
طاليس285
طيب بلح286
عاطي287
عاقول288
عاقي ساتافان289

غيان دارا323
غيان نازي324
فخفاخ325
فرتاكان326
فرجة327
فزان328
فزايزني329
فالت330
فلفل331
قدسي332
قرن الغزال333
كاراغ334
كراش335
كرطاوي336
كرناخي337
كرم338
كردي339
كر  كابي340
كنثايا341
كوري342
كوياف343
كعيب344
كيفاست345
الفوروز346
القرين347
ال قوي348
لبغيلية349
لصق350
ملسي351
ملوسى352
مبخر353
مبرم354
مجمع355

عامسان290
عامي291
عامي حبيبي292
عامي ادريس293
عبد الوهاب294
عبيد295
عبيطي296
عدة297
عذيق298
عراق299
عرق الطيب300
عفاط301
عقفا302
عقيدي303
عكريش304
عالفي305
علوش306
عمجو او عمجوغ307
عودو او لودو308
عوريج309
عوالله310
عني استنيف311
غرباوي312
غرباوي ابيض313
غرباوي اسود314
غرس315
غرسة بريكة316
غرسة نضر317
غرف318
غفان319
غوغي320
غيان بقا321
غان جوكو322

محجوب356
مدغيوه357
مراد358
مرجب359
مزرا360
مزوره361
مستنيف362
مسليو363
مسمود364
مسيون365
مصرام366
مصران الدجاج367
مصري368
مطري369
مطر يطير370
مغاته371
مفعوص372
مقريو373
مقماق الشرقي374
مماق حامد375
مقماق احمر376
مقماق خربا377
مقماق عون378
مقماقات مصر379
مقماقات نصر380
مقماقات واد381
مكركب382
مكركم383
مكاوي384
مكي385
مليف386
ميرام زهرة387
مقمق عامود388

Libya
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متور ليبيا وتونس واجلزائر

أخت عماري1
أخت فطيمي2
أرشتي أو عرشتي3
اصبع العروس4
اصبع بوذراع5
انقو )انكو(6
باجو7
بسر حلو8
بنت صفيا9

بنت الصني10
بو حامت11
بو عفار12
بوفقوس 13
بيض احلمام14
تفزاوين15
تنسني16
تنتابوشت17
توادنت18
توزرزيد كحال19
توزريد صفرا20
ثروتي21
حرة22
حلق23
حلوة بيضا24
حلواي25
بوسعيد26
حلواي تبلبو27
حلواي جبنون28
حلوه حمرا29
حمرا30
حميرة31

شداخ63
شكان64
صميتي65
ضروبي66
طرجنة67
عجوة68
عماري69
عني حنش70
غرس71
فرمال72
فروه73
فطيني او عليق74
فقه يحيي75
قابس76
قرن الغزال77
قصب حلو78
قصبي او كسبي79
قندي او كندي80
كروي81
كنته82
كنتيشي83
القو84
ملسي85
لوزي86
مخ بقري87
مناخر88
يتيمه89

حده32
خروبي33
خضرايه34
خضوري35
خلط بوفقوس36
خلط حراوي 37
خلط حميد38
خلط دكالوي39
خلط قمح40
خلط كبير41
خلط كنتاوية42
خلط مناخري43
خلط موشم44
دنقي )دنكي(45
دقلة برقة46
دقلة بيضا47
دقلة حسن48
دقلة حميدات49
دقلة سي ناقة50
دقلة قايد51
دقلة نور52
ذراع53
رشدي54
رمطا55
زبور56
زرسمي57
زرعي58
زعبي59
زعبي60
زكري61
سلطني62

ناجم389
نافوشي390
جنم391
نفيخ392
نكفوشي393
نواية عبد النبي394
نورة395
نوي396
وداني397
وفان398
وكالي399
ونتان400

أسماء أصناف متور تونستابع ليبيا
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اجير1
احسينات2
احمر مساب3
اخ اجلوز4
اخ العوجة5
ارشتي6
اصابع الذيب7
اصابع العروس8
ام الرواح9

ام السوالف10
ام شويكة11
ام عويجات12
بروقة13
بسر عجوز14
بنت قبلي15
بو ذروه16
بو عروسة17
بيض حمام18
تازيزوت19
تدلة20
تدمامة21
تزوت22
تعطي23
تفزاوي24
تكربش25
تكضت26
متجوهرت27
تنتبوشت28
تنسني29
توجات30
تودنت31

رطبة رقية63
رطبة زين الدين64
رطبة على65
رطبة عبد الله66
رقيقة67
رليدة68
روس البرل69
زرزة70
زمرة ميمون71
زرزية72
سايبة الوصف73
سكرية74
سلية75
سهم الغراب76
سياحة77
شباطة78
صحيب79
صف اخلروب80
صفراوية81
صفية82
ظفر القط83
طريفة84
طرمونت85
طوراكت86
طورخت87
طويلة88
عبد العزيز89
عبد النوري90
عذبة التني91
عزمشي92
عطاشة93

تني اخر32
تني عصر33
ثوري34
ثوري ازرق35
جافة36
جلود الطيب37
حرة38
حلوة بير39
حليب االبل40
حمراية ابن العروس41
حمراية42
حمرة بشرى43
حميرة44
خضراية45
دقلة بيضا46
دقلة ماشي47
دقلة مسهل48
دقلة مكا49
دقلة مكنتيشي50
دقلة نور51
دمية الكلب52
رزاي53
راس القطوطة54
رشدة55
رطباية56
رطبة التني57
رطبة السفلة58
رطبة الصفرة59
رطبة القليلة60
رطبة املاجن61
رطبة حفصة62

على راشد94
عوجة95
عماري96
عياطة97
عني الفار98
غازي99

غرس100
قرن الغزال101
قصاصة102
قصبة103
قطارة104
كسبة105
كسبة أميرة106
كعب السكر107
كنتيسي108
ماكلة الليف109
مثريات110
مرابطة111
مشقة112
مرارة113
معلقات114
مقبلة115
مقرونات116
ملحة117
منفوخة118
مؤذنة119
مؤمنة120
مهارطة121
مسوح122
مصيدة123
مصرف124

أسماء أصناف متور اجلزائر

Libya, Tunisia, Algeria
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ناشفة125
نخلة الدور126
نخلة ام هاني127
نخلة حامية128
نخلة حمادي129
نخلة خليف130
نخلة راس القرد131
نخلة زيانة132
نخلة فاربوزه133
نخلة فاطمة134
نخلة فرعون135
نخلة مبقاية136
نشني137
هدفة138
يتيمة139

آب دندان1
أحمر ساب2
اخت فطيمي3
ارشتي4
ازرزا5
ازماشي6
اسحاق7
اشرسي8
اصابع العروس9

برحي10
برمي11
بسر حلو12
بلجاني13
بنت املرد14
بنت الفقي15
بنتمودا16
بنت قللبي17
بنوش او بنوشة18
بوفقوس19
بوعفار20
بوهالس21
بهراب22
بيجو23
بيدراية24
بيض حمام25
تارمونت26
تازيزوت27
تاروخت28
تاورركت29
تدلي30
تعطي31

احردان1
اغرس2
اميرة3
بوزردون4
بوغار5
بوسطامي6
اوتاموت7
بوسكري8
بوسليكن9

بوعجو10
بوعطوب11
بوغار12
بوزغار13
بوفقوس14
تادمانت15
تكربشت16
جهل17
حفص أو احلفص18
عذق ضاو19
عزيزة20
عزيعزاو21
عصيان22
عصيانة عزيزة23
عقالني24
عقولد25
قرنا26
مجهول27

تفازوين32
تكادت33
تكرمست34
متجوهرات احمر35
متجوهرات اصفر36
متزوهرت37
تناسني38
تنتابوشت39
توادنت40
توجات41
توزر زد كحلة42
ثوري43
ثوري ازرق44
ججار45
جعفري46
جوزي47
حرة48
حساوي49
حسن افندي50
حلوة51
حلوة بيضا52
حالوي53
حمراية54
حمرة بشري55
حياني56
خاتوني57
خستاوي58
خصاب59
خصاوي البغل60
خضراوي61
خضراوي بغداد62

الواليات املتحدةاملغرب مراكشتابع اجلزائر

متور اجلزائر واملغرب وامريكا
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أسماء أصناف متور يف الواليات املتحدة
خالصة63
خلط كبير64
خير65
دبيني66
دشتري67
دقلة برقة68
دقلة بيضا69
دقلة نور70
دونكا71
ديري72
رطبة حفصة73
رطبة عبد الله74
رطبة رقية75
رغم غزال76
رمطا77
زرزا78
زرعي79
زغلول80
زوزيا81
زهدي82
سايبة الوصف83
ساير84
سكري85
سكر نبات86
سكرية87
سماني88
سويدان89
سيوي90
شتوي اصفر91
شكر92
صبع عروسة93

مدينة125
مسلية126
مش دقلة127
مكتوم128
مناخر129
موزاتي130
مير  حاج131
نيايتي132
جنل الباشا133
نخلة الباشا134
نخلة زيانة135
نخلة فرعون136
نشيني137
نغل138
هاللي139
يتيمة140
اللونه141
امهات142

اصناف جتارية امريكية
143Abada

144Blonde Beauty

145Brunette Beauty

1468-Ball

147Empress

148Honey

149Mariana

150McGill’s No.1

151Sphinx

152Tabarzal

153T-R

صعيدي94
صفراية95
طرجنة96
عذبة التني97
عقبالي98
عمري99

عماري100
عوجة101
غرس102
فراحي103
فرسي104
قسب حلو105
قسبة106
قسبي107
قوندي108
قونديلة109
قنطار110
كش111
كش بطش112
كش زبدة113
كش شحم114
كروي115
كعبي116
كوالرو117
كنته118
كروج119
القو120
لوقزي121
ماكلة الليف122
مجهول123
مخ بقري124

اصناف غير جتارية امريكية
154Amarillo

155Amber Qeen

156Andrate

157Benji

158Black lucifer

159Black Medjool

160Black Royal

161Deglar

162Desert Dew

163El Toby

164Ford Date

165Frau Damke

166Haziz

167Heiny

168Heinyana

169Humbarger

170Laguna

171Lindy

172Long Yellow

173Maktoom No. 1

174Malakai

175Betzler’s Black

176Peggy Ann

177Plum Date

178Precloso

179Rubidor

180Shields 6-7

181smoky

182sultany

183Sweetheart

184Wieman’s Date

185Wonderful Black

Algeria, Morocco, USA
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تلفونأســــم الشركة
التـــــــــــــمور

22436088الشركة الهاشمية
22476333شركة البركة

24730754شركة النخيل للتمور
24821245مؤسسة احلويس

24849858الوادي الذهبي
22419012مؤسسة جرير

22441492عبدالرزاق حمد
24828943مركز البرحي

24823665مركز نادك
24823667/8متور العميد

25470704متور الهاجري
22406619متور اخلليج

22434105عبداللطيف عبدالعزيز الرشيد
66800482مخزن بدر نقي للتمور
99784125واحة القصيم للتمور

تعليب التمور
24311985/6شركة سعف
22476333شركة البركة

22436088الشركة الهاشمية
حفريات

23981599الشركة الكويتية للحفريات
2360068الشركة الكويتية لوسائل احلفر

24722606الشركة الوطنية لتكنولوجيا املياه
2490516سان آرت سنتر

2425757حقول الشمال للحفر
2446211غنام والصانع

2404538كويت بروكز

3985104شركو كويت سانتافي
3923461مؤسسة االعماق

2411247مجموعة خشرم للتجاره العامة
22626991شركة العماري للتجارة واملقاوالت

نخيل نسيجي
24756080شركة نخيل اخلليج النسيجي

24723634واحة النخيل
66661509شركة نخيل التمور العاملية

24730754شركة النخيل لإلنتاج الزراعي
بالستيك
4722702الصانع لالنابيب البالستيكية

2407320جي أف أس للتجارة العامة
4768607مؤسسة امثال اخلليج

4731974الشركة االهلية للبالستيك
4731327الشركة الكويتية لصناعة احلصر

4726936الشركة الكويتية للبالستيك
4722093مصنع العربي للبالستيك

4726301شركة بالستيك احملدودة
2435874شركة التعبئة والصناعات البالستيكية
3984537شركة اخلرافي لصناعة البالستيك

4346668شركة الصانع و احلساوي
3261222شركة بوبيان لصناعة البالستيك

2430614مؤسسة نابكو
4743800مؤسسة يوسف خالد العدساني

4724329مصنع البشر
4588162مصنع الغدير

4742623شركة الصناعات البالستيكية
2431788شركة الدهيم

4581236شركة بوبيان ملواد التغليف

الكويت

أوال:
دليل الشركات الكويتية
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4744439مجموعة شركة سليمان القضيبي
3263034الشركة الكويتية العاملية الصناعية

4675222شركة مصنع الوطنية
4839101مجموعة اجلواد 

املجموعة املتحده لالنظمة 
4827799الصناعية

الزراعة
2423008اكواباملر للمقاوالت الزراعية

2631744الركن الشامي
الشركة االنشائية الزراعية 

4729956املتحدة

4847351جمعية الوفره الزراعية
4743309شركة 26 فبراير الزراعية

2467789شركة الباحة
24756011املركز التجاري الزراعي

808555شركة احلقول اخلضراء
2410110شركة اساقي

2646933شركة القصر االخضر
4734792شركة الكويتية الزراعية

3724280شركة املوينع الزراعية
4730754شركة النخيل لالنتاج الزراعي

2406706شركة جنان القدير
3811423شركة ساتام الزراعية

3810888شركة غزال
4820175شركة كويت برتشارد
2627181شركة لؤلؤة النعمان

2455456شركة عبداللطيف الرويشد
4722074مشتل جنامي

2423023مكتب الهاجري للتجارة
شركة الهاجري للمقاوالت 

2425927الزراعية

زراعة استشاريون
2633635شركة االخالص بالس

4733706شركة اجلهراء الزراعية
2424589شركة احمليسن الدولية
4714583مؤسسة املروج الذهبية
2652283مؤسسة املشاتل املسيلة

3919900مجموعة عبدالله الشطي
2426566مركز هابدرو

4716888وي كير
زراعة اسمدة

4752261شركة االندلس
4740931شركة احلميدان للمستلزمات

زراعة بيوت محلية معدات ولوازم
4754358شركة النخيل العاملية لالستثمار

الشركة الكويتية لالستثمار 
4748320الزراعي

4677629الشركة املتحدة لالنتاج الزراعي
4715423الفيلي والشواف

2443313املجموعة الوبيه الدولية
4716922دالل الوفره الزراعية
4754562رابية الكويت للزراعة
4731116شركة البيت الزراعي

474222شركة السواني
4720057شركة القطامي

4736227شركة املشاتل الكبرى
4729081شركة زلزله

4733205شهداء الكويت للزراعة
2656627مركز اللوتس الزراعي

4718020مركز مشاتل دانة
4737286مشتل البادره

4718896مشاتل اجلوهره
4749741مشاتل الرحاب

4740140مشاتل الشاهني
4769977مشاتل العصفور

4738159مشاتل العني اخلضراء
4714950مشاتل فارس
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4718118مشاتل الواحة اخلضراء
4733555مشاتل بيروت

4739770مشاتل عزيز العشيري
4728086مشتل اشتالي
6/4745870مشتل االشوك

4766464مشتل اجلوهية )داالن(
4744026مشتل بوجروه

4735516مشتل جزيرة الورد
4747440مشتل خلف االيراني

4748320مشتل نايف
4728515مشتل نور

زراعة - معدات
2646837ايزوالند الزراعية

4769944شركة افنان الزراعية
4826288شركة البركة الدولية

4838405شركة املواد والتجهيزرات الزراعية
4748146شركة املوارد الزراعية

1822244شركة بن نصف
2421694شركة بيت االمناء 
4769696شركة دانة الزراعية

4715475شركة سهل السهول الزراعية
806040شركة عبداحملسن العبدالرزاق

2455478شركة غزوان
2442137شركة ماتكو العاملية

4817877شركة مجموعة عربي القابضة
2665773مؤسسة الباتل

2438711مؤسسة اجلزيرة الذهبية
4847954مؤسسة احلميد حنان الكويت

3811055مؤسسة الشهاب
4722231مؤسسة برقان للصناعات الغذائية

4739285معرض نايف للمعدات الزراعية
زراعة - بستنه مقاوالت

4719595شركة االمناء الزراعية
4731535شركة البيطرة للمواد الزراعية

1808555شركة احلقول اخلضراء
2629222شركة روزان للمقاوالت الزراعية

2435522بنات للمقاوالت الزراعية
2402747هيدوربالين

2240190شركة االبراج
22463153شركة لطيف املتحدة

22447751شركة برقان
عشب صناعي
22444424شركة الرؤية اخلضراء الكويتية

مضخات
4815960السلطان وخلف

4813949الصالح للمعدات
4843572اجلدعي

4844943الدار البيضاء
2647044السيف العاملية

3983639العمليات املشتركة
4832539الغنام العاملية املتحده

4838144الفهدان 
2611666املورد الكويتي

4825193ابي آر جي
4822707رهام للتجاره

2669986عالم الهندسه
2423175عبداحلميد العيسى

4815811عربي
2631093غزوان 

4844607مؤسسة البحر االهلية
3914246دانة املوص للتجاره

2620220عرفان للمضخات
2425989هاشم الغربلي

4814861هال الكويت
4822190مجموعة علي الغامن واوالده

4812707مرضي الريس
مولدات كهربائية - تأجير

4610356شركة شركة جيلي التجارية

الكويت
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4826804شركة كوالتي للمعدات
4810855شركة البحر مجموعة عبدالرحمن
مولدات - موردون
4819188شركة التجاره احملركات الصناعية

2417544شركة التغنية
2668624شركة التجاره والتنفيذ الصناعي

833334شركة املطوع والقاضي )هوندا(
4761061شركة بحره التجاريه

4815077شركة بدر املال واخوانه
4844607شركة البحر االهلية

4840307شركة بدر الرهيف
4834020شركة الزيلع

هندسة مساحة االراضي
4741495شركة الشرق االوسط للمساحة

24148450شركة دلتا الكويت
4710870مختبر انكو

2425034راشد اخليال
2453886فاطمة املهنا

2614613مكتب جبله العفاريه
2413155مكتب دار اجلزيرة

ورق صناديق
4732069الشركة العاملية لصناعة املنتجات الورق

4610157شركة انترباك
4610077شركة سيرباك للكرتون واملنتجات الورقية

4810875شركة البركة لصحون الكرتون
4741491مصنع الشرهان للمغلفات

4724397شركة صناعات الكرتون
4610044مصنع الكويت للكرتون
4832913الروضة ملنتجات الورق

الشركة الكويتية السويدية 
1822224خلدمات التنضيف

22426617جي سي 
الكويتية لتنسيق وجهات 

22434135واحلدائق

22617204شركة شرو للتجاره
شركات تطوير اراضي

22443333شركة التحسينات احلديثة
22420060شركة التنمية العقارية

22619602شركة الغامن واخلوري لالنشاءات
حدائق بساتني وصيانة

22455880احلديقة الرومانية
24815692الشركة املتحدة لالنتاج الزراعي

22429623شركة االغذية الزراعية
24711000السواني

24736227املشاتل الكبرى
24732121زلزله

22439670الصفوه
22401118الوادي االخضر

22442445مركز الشاهني الذهبي
22418388ازهار منيره

22437188اجلزيرة لتنسيق احلدائق
22463153شركة لطيف املتحدة

1806040عبداحملسن سالم العبدالرزاق
24733555مشاتل بيروت

22401901االبراج القابضة
22422141شركة صناعات الكيماوية البرلونيه

سماد طبيعي
2467396/7شركة نقل وجتارة املواشي 

وكالء مبيدات
24610480/1شركة بدر سلطان

1885599شركة التقدم التكنولوجي
24720057شركة القطامي
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املنطقةتلفونأســــم الشركة
زراعة بستنة مقاولون موردو معدات

الشارقة0٦٥٥٨٨0٦٨/٢ األرض الذهبية للمنتجات الزراعية
رأس اخليمة0٧٢4٦٢٨٨١ اإلمارات لتصليح املعدات واملكائن الزراعية

دبي04٢٨٥٩0١٨حول العالم للمعدات الزراعية
ابوظبي0٢٦٦٧٨0٨٢/٦بلوم الزراعية

03٧٦٧0١٨3-03٧٦٧٥4١-03٧٦٧٨٥٦4-بن حم الزراعية
العني03٧٦٧٨٦١0

دبي04٢٧3٥4٥٨/٩ ميمكو للهندسة الزراعية
ابوظبي0٢٥٦٢١٥٥٢ إبراهيم املرزوقي للمواد الزراعية

دبي043٥٥١٥٢٦ اجر وماكس للمعدات الزراعية
ابوظبي0٢٦٢١٨44٩/٥٥٩ أفاميا للمواد الزراعية

دبي04٨٨3٦4٢١االحتاد الهندي التعاوني لتسويق املنتجات الزراعية
رأس اخليمة0٧٢4٦١٥٥٥/34٥٦اإلمارات للمشاريع الزراعية والري احلديث

رأس اخليمة0٧٢4٦٢٨3١ اإلمارات للمعدات الزراعية
الفجيرة0٩٢٥٦30٢0 الباحة للمواد الزراعية

ابوظبي0٢٦٧٦٢3٢٥التراغرين للتعهدات الزراعية
ابوظبي٢44٥3١3٧/0٢443٢٨١٨ ألترا للمواد الزراعية

ابوظبي0٢٨٨440٨٩٨/3١٧/3٨٦-0٢٨٨4٦٨٦3 احلدائق امللكية للتعهدات الزراعية
ابوظبي0٢٥٦3٥١33 احلديقة للمواد الزراعية

ابوظبي0٢٦٦٧٦٨٧٧ احللم األخضر لالستشارات الزراعية
ابوظبي0٢٦٧٧00٧4 - 0٢٦٧٨١٥33 اخلضرة الدائمة للمواد الزراعية

ابوظبي0٢٨٨٢٢١٨٢ - 0٢٨٨4١٨٨٦ الروابي اخلضراء الزراعية
رأس اخليمة0٧٢4٦333٧/3٨ الزهراء لبيع املعدات الزراعية ومستلزماتها

العني03٧٦٥٥٥٢3 - 03٧٦٦٦٩43 ألسالمي للمواد الزراعية
رأس اخليمة0٧٢4٦٢٨٩4 السهل األخضر لتجارة املعدات الزراعية

العني03٧3٧٢٧٨١/٢ الشجرة الطيبة للمواد الزراعية
ابوظبي0٢٦330٦33 الشرق للكيماويات الزراعية

دبي04٢٦٦٥٢٧٨ - 04٢٦٢١3٩3 الشركة الوطنية للمعدات الزراعية والكيماويات
الشارقةو0٦٨٨٢٨١30

الشارقة0٦٨٨٢٢٥٩١/٨٩٢الشريف للهندسة الزراعية
دبي04٢٦٢٥٨٦٦ - 04٢٦٩٥٧٧٥

ابوظبي0٢٥٨3٩0٩٢ الشهامة لتجارة املواد الزراعية

ثانيًا:
دليل الشركات االماراتية

اإلمارات
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 ابوظبي0٢٦٢٧٥٧3٧الصحاري اخلضراء للمواد الزراعية
ابوظبي0٢٨٨٢٩٥٨٨/٧0٢٧/300٥ الطبق الطائر للمواد الزراعية

رأس اخليمة0٧٢4٦٢43٨ الطويل لصيانة املكائن الزراعية
رأس اخليمة0٧٢4٦٢٧٧٢ القرية للتنمية الزراعية

ابوظبي0٢٨٨٢٩3٢3 الفطني للكهرباء واملواد الزراعية
العني03٧٦4٥٦١0املؤسسة التعاونية الزراعية

العني03٧٦4٥٨٥٩ املؤسسة العلمية للخدمات الزراعية 
دبي043٢١٢٢٢٩ املجموعة الزراعية

ابوظبي0٢٥٦4١404 - 0٢٥٦3٥٦١٥ املراعي اخلضراء للمواد الزراعية
الشارقة0٦٨٨٢٦٢٢٢ املشاريع الزراعية العامة

دبي04٢٦300٢٦املبرور للمعدات الزراعية البحرية
رأس اخليمة0٧٢4٦١١٨٢ الناصر لتجارة املواد واملعدات الزراعية

ابوظبي0٢٨٨٢٢3٩٨ الهنوف للمواد الزراعية
ابوظبي0٢٦4١٦33٢ الهير الشرقية للمواد الزراعية

دبي0433٥٢٢3٥ إيدن لتجارة الزهور واألدوات الزراعية
ابوظبي0٢٦٢٧4٢٦٦تالل اخلليج للمقاوالت الزراعية

ابوظبي0٢٨٨٢3٢3٦ حبشان للمواد الزراعية
ابوظبي0٢44٥44٢٨خدمات ابوظبي الزراعية
العني03٧٦٥٧03٦ خدمات البساط األخضر

الفجيرة0٩٢٢٢٧٧3٥ خدمات الكابنت لالستثمارات الزراعية
ابوظبي٨/0٢٧4٢٢٨3٧ربيع األزهار للمقاوالت الزراعية والري

العني03٧3٧٢3٦٦زركو للمواد الزراعية والري
ابوظبي0٢٦٧3٢٢4٢/٥٢سانولي للمواد الزراعية

ابوظبي0٢٥٦4١٢٢0شركة ارض اخلير
ابوظبي0٢٨٨٢٢٨١٨/٩٦٧٦شركة االحتاد الزراعية
العني03٧٦٦0٨٦٨ شركة البيان الزراعية

العني03٧٢١٨3٢3شركة التراضي للمقاوالت الزراعية وحفر اآلبار
ابوظبي0٢٨٨٢4٢0١شركة احلباب الزراعية

الشارقة0٦٥33٨٩4٩شركة احلصاد للخدمات الزراعية
العني03٧34٧٦٨٦ شركة اخلتم الزراعية

راس اخليمة0٧٢33٢٧٧٦ شركة اخلليج لألعالف الزراعية
 العني03٧٢١0١٥4 - 03٧٥١٥٥١٢ - 0٢٧٦٦٦03٢شركة الشرق األوسط الزراعية

الشارقة0٦٥٦٢04٩4 شركة الشروق للمواد واألدوات الزراعية
 ابوظبي0٢٥٦3٩٢3١شركة العبادي الزراعية 

 ابوظبي0٢٨٨٢٧١١٦/٢٢٦شركة الغصون اخلضراء الزراعية
 الشارقة0٦٨٨٢٥44٢/٢٩٨شركة القرية للتنمية الزراعية

العني03٧٦٥٩٧٧4 - 03٧٦٦٩4٦٥ شركة اللؤلؤة الزراعية
ابوظبي0٢٨٨٢٢٨١٢/٩٥0 شركة املثلث األخضر
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ابوظبي0٢٥٦3١0٢3/٥00 شركة املد األخضر
راس اخليمة0٧٢٢٨٦3٨٢ شركة  املنيور الزراعية

الشارقة0٦٨٨٢٢4٦٩ شركة املواد الزراعية
دبي0433٥١٢40/٦0 شركة النافورة الذهبية للمنتجات الزراعية

العني03٧3٧٢٥٦0 شركة النجار الزراعية

0٢٥٦33٢١٩/١٨٩ - 0٢٥٦3١0٨0/١0٩ - شركة الندود للمعدات الزراعية
ابوظبي0٢٥٦3٢٥٩١ 

العني03٧٦٥٥33٢ شركة النيل للمقاوالت الزراعية
العني03٧٢١٧٩١٢ شركة الهندسة الزراعية
ابوظبي0٢٦٧44٦30 شركة الوسائل الزراعية

الشارقة0٦٨٨٢٢4٦٦/٦٩04 شركة الوشاح األخضر الزراعية 
دبي04٢٦٦0١4٩ الشركة الوطنية للمعدات الزراعية والكيماويات

العني03٧٨44٥٢4/٦٩٢/٥0٩4/٥١3٩ شركة بن حم الزراعية
العني03٧٦3٢000 شركة بن حمودة للخدمات الزراعية

ابوظبي0٢٦٦٥٥٥0٧/٢٧ - 0٢٦٦٥0٧١١ - 0٢٦٦٦٦٩٧ شركة تالل اخلليج لتصميم املناظر الطبيعية الزراعية
ابوظبي0٢٦٢١٨٢0٢ شركة حاضر للتجارة واخلدمات الزراعية
العني03٧٢١3٦03 شركة ريشي بال لتجارة املعدات الزراعية

ابوظبي0٢٦٢١٩4٢١/٩٦/0١4٢ شركة سام للهندسة الزراعية
الشارقة0٦٥٦٩١١١٧ شركة فارم للتوريدات الزراعية

الشارقة0٦٨٨٢١440 شركة محمد بن معضد للمستلزمات الزراعية
رأس اخليمة0٧٢٢٨4١٩4 شركة معيور الزراعية

العني03٧٦٦0١٨٧/٩ شركة نور العني الزراعية
ابوظبي0٢٨٧٨١4٥٥عائشة للمواد واألدوات الزراعية

عجمان0٦٧430٢03/4فلوراتك للمعدات الزراعية
عجمان0٦٧44304٧/٩كامل لالستشارات الزراعية

ابوظبي٢٦٧٦٩0٥4/٦كريستال للتجهيزات الفنية الزراعية
العني03٧٢١٢٢0٦مؤسسة ابوحاشد للمقاوالت العامة واألعمال الزراعية

العني03٧٢٢0٧30مؤسسة احمد الدرعي الزراعية
العني03٧٢١٦3٧3مؤسسة أفنان الزراعية

العني03٧٥١٧٧4٨/٩٧٧مؤسسة أميرة الصحراء الزراعية
العني 03٧٨٢٥3٧0 - 03٧3٧٢٢4٧مؤسسة األرض   اخلضراء الزراعية

ابوظبي0٢٨٨٢٢٦٥٧/٩٦ - 0٢٥٦334٩3 - 0٢٨٨٢٥٦٩٥
ابوظبي0٢٦٢٢٦٢٦0مؤسسة اإلرشاد الزراعية
العني03٧٢٢4٦4٧مؤسسة األصالة الزراعية

ابوظبي0٢٦٧٧٧٩٢3مؤسسة االعتماد للمواد الزراعية
الشارقة0٦٨٨٢١٥٩4مؤسسة البحائص للمعدات الزراعية

العني03٧٢١٧334مؤسسة البراء الزراعية
الشارقة0٦٨٨٢٢٢٧3مؤسسة البراعم للهندسة الزراعية

ابوظبي0٢٨٨٢٢٢٧0مؤسسة البرج الزراعية
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العني03٧٢١3٦٦٨ - 03٧٢١٦١٢٦مؤسسة البرواز الزراعية
ابوظبي0٢٦٦٧٦٧4٨مؤسسة البستان الذهبي الزراعية

العني03٧3٥١33٢مؤسسة البستان الزراعية
العني03٧٢١٧430مؤسسة  البوادي الزراعية

العني03٧٢١٨٩٩٥مؤسسة التاج الزراعية
العني 03٧٢١٥٧٧٩مؤسسة التضامن الزراعية

العني03٧٦٥444٢/٦مؤسسة الثروة الزراعية
ابوظبي0٢٨٨٢٧١١3مؤسسة اجلبانة الزراعية

ابوظبي0٢٦44044٦مؤسسة احلديقة اخلضراء للتعهدات الزراعية
ابوظبي0٢٦٢٧١٢3١مؤسسة احلزام األخضر الزراعية

ابوظبي0٢٦٢٦١333مؤسسة اخلزنة الزراعية
ابوظبي0٢٦٧١٧0٢٩مؤسسة اخلضراء لالستشارات الزراعية

الفجيرة0٩٢٧٧٨٥٢٢ - 0٩٢٢٢3٧3٨ - 0٩٢444١٨0مؤسسة الدرمكي للمواد الزراعية
العني03٧٢٢0٦44مؤسسة الدوحة الزراعية

العني03٧٢١٦٧٢٦/٧مؤسسة الرافدين الزراعية
دبي04٢٦٦٧١00مؤسسة الراقية للمواد الزراعية

العني03٧٦٥٧0٦0مؤسسة الربيع األخضر الزراعية
العني03٧٢٢0٥٧٧مؤسسة الرحاب الزراعية

العني03٧٢١٧3٢٢ - 03٧٢١٦433 - 03٧٥44٧٩0مؤسسة الزهر الزراعية
العني03٧٢١٧٦١٨/33٩0مؤسسة الزهور الزراعية

العني03٧٦٥٧٥٩٩/٦٩٩مؤسسة الساملني الزراعية
العني03٧3٧٢١٩٦مؤسسة السعادة الزراعية
العني03٧٦٦١٦٩٩ - 03٧٥١١٢٢٢مؤسسة السمحة الزراعية

ابوظبي0٢٨٨4١٨١٨مؤسسة السهل األخضر للمواد الزراعية
العني03٧٢١٢٢33مؤسسة الشام الزراعية

العني03٧٦٢4٥٥4 - 03٧٨٢٦١٦٦مؤسسة الشجرة اخلضراء الزراعية
العني03٧٢١٦٩٢٩/٦3٩مؤسسة العتبة اخلضراء الزراعية

ابوظبي0٢٥٦3٢4٧٥مؤسسة العجبان الزراعية
الشارقة0٦٥34٩٧40مؤسسة العطاء الزراعية

ابوظبي0٢٦٦٥00٧٩/33١3مؤسسة العمدة للمواد الزراعية
العني03٧٦٢٦٦١٦مؤسسة الغابة اخلضراء الزراعية

ابوظبي0٢٥٦3٥١١٦مؤسسة الفراعنة للملتزمات الزراعية
العني03٧٢١٥4٥١مؤسسة الفنار الزراعية
العني03٧3٢٢٧٢3 - 03٧333١٩3مؤسسة ألفني الزراعية

ابوظبي0٢44٧٧٩٥٨مؤسسة القرية اخلضراء للمواد الزراعية
العني03٧34١٧٦٥مؤسسة القطاع الزراعية
ابوظبي0٢٦٢١٧٥٦٢مؤسسة القمر الزراعية

العني03٧٦٦3١٧٥ - 03٧٧١٢٨٧0مؤسسة الكروان للخدمات الزراعية
ابوظبي0٢٨٨٢3٢3٧مؤسسة املاريا لتجارة املواد الزراعية
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العني03٧٢١٩٧0٧مؤسسة املاس الزراعية
العني03٧٥١03٢3مؤسسة املرام الزراعية

ابوظبي0٢٨٨٢٢٧٢٦مؤسسة املرجانة الزراعية
العني03٧٦٥٥٧٨٧مؤسسة املرمر الزراعية التجارية

دبي04٨٥٢٢٥٩٢مؤسسة املريخ الزراعية
العني03٧3٢٢٧٢١مؤسسة املسطحات اخلضراء الزراعية

ابوظبي0٢٥٦3١٨٨٥مؤسسة املسفر الزراعية
العني03٧٢١١4٧٧مؤسسة املنتزه للمواد الزراعية

العني03٧٢١٩0٢0مؤسسة النبراس الزراعية
العني03٧333١٩٨مؤسسة النجاح الزراعية

العني03٧٢٢00٢٢مؤسسة النشاط الزراعية
العني03٧٥١١١٥١مؤسسة النظام للتوريدات الزراعية

ابوظبي0٢٨٨٢٩٢٩3مؤسسة النمو للمواد الزراعية
العني03٧٢١٨4٥0مؤسسة النواعير للمقاوالت الزراعية

العني03٧٨٢4٥3٥مؤسسة النيل للمقاوالت الزراعية
العني03٧٨٢٦٧١0مؤسسة الهجن الزراعية
العني03٧٨٢4٨٧٧مؤسسة الهالل الزراعية
العني03٧3٥١٥٧٧مؤسسة الهوارة الزراعية
ابوظبي0٢٨٨٢٢٦3٨مؤسسة الهودج الزراعية

الشارقة0٦٨٨٢٢٢٨١مؤسسة الوادي للمواد الزراعية
العني03٧٢١٦٩٩١ - 03٧٢١٩٩٩١مؤسسة الينابيع الزراعية

العني03٧٢١٨٧٧٥مؤسسة أم درمان الزراعية
ابوظبي0٢٨٨٢٢0٨0/440 - 0٢٦٦٥٥٢١3مؤسسة ايفرست الزراعية
العني03٧٢١٧٧٧٨مؤسسة باسقات الزراعية

ابوظبي0٢٥٦3٨٨٦0مؤسسة بستان الشام للمواد الزراعية
ابوظبي0٢٨٨٢٢٢3٨/٩٨٥مؤسسة بطي احمليربي للمواد الزراعية

العني03٧٥١٢٢٧٧مؤسسة بلوتية للمواد الزراعية
العني03٧٥4١١١٢مؤسسة بن احمد الزراعية

ابوظبي0٢٦330٧33مؤسسة بن حرمش الزراعية
العني03٧٨44١٨٥/٥٩١/٦3١/٨٢٧مؤسسة بن حم الزراعية
العني0٧٢١4٨00مؤسسة جلفار الزراعية

العني    03٧34٧١٨٦م. خالد املزروعي للتعهدات الزراعية وحفر اآلبار
العني03٧٦٦3٨٥٧م. خلف ومحمد للتجارة العامة واملقاوالت الزراعية

العني03٧٨٢٥١٨٧مؤسسة خلف ومحمد للمقاوالت الزراعية
العني03٧3٢٢0٢3 - 03٧٢١4٨٦٨مؤسسة داس الزراعية

العني03٧٦٦003/١٩٩٩مؤسسة دلتا للمواد الزراعية
العني03٧٢١٢303مؤسسة رام الله الزراعية

العني3٧٢١٩٧٥٥ربوع اخلليج الزراعية
ابوظبي0٢٥٦3١٢٥٥مؤسسة زمزم للمواد الزراعية واألسمدة
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الفجيرة0٩٢٥٦4٢٦0مؤسسة سالم عبيد الزراعية
الفجيرة0٩٢٢٢٢44٩مؤسسة سعيد الكندي لألدوات الزراعية

العني03٧٦٦٢0١3مؤسسة صياح الزراعية
ابوظبي0٢٨٨٢٢١٧٧مؤسسة طريف للمواد الزراعية

العني03٧٥١١٦٧٨مؤسسة عباس للمقاوالت الزراعية
العني03٧٢١٨٩٩٧مؤسسة عشارج الزراعية

ابوظبي٥4 / 0٢٨٧4١٥٢٩مؤسسة عيد املساعد للمواد الزراعية
العني03٧٢١4٦00مؤسسة عيد كاترينا الزراعية

العني 3٢٧ / 03٧3٢١٢١٨مؤسسة غرناطة الزراعية
الشارقة0٦٥٦٩١٢٩٦مؤسسة فارم للتوريدات الزراعية

ابوظبي0٢٦٦٦٥٩4٩ - 0٢٦٦٧٦٨٦٩ مؤسسة مزجان الزراعية
الشارقة0٦٥434٩٦١مؤسسة مصطفي طقوش الزراعية

العني03٧٦٦٦4٦٨مؤسسة نسيم اخلليج الزراعية
ابوظبي0٢٨٨٢٩٦٨٨مؤسسة نسيم الزراعية والبيوت البالستيكية

ابوظبي0٢٨٨٢٢٢٥٨مؤسسة هال للمواد الزراعية
العني03٧٨3٨٧٢٧مؤسسة ٢000 الزراعية

ابوظبي٥٩٨ / 0٢٨٨٢٩٢0٦محل الرمال احلمراء الزراعية
الفجيرة0٩٢44٥44٦مخزن ضدنا للمبيدات واألدوات الزراعية

دبي04٨٥٢٢١٦١مصفوت لتجارة األدوات الزراعية اليدوية واألسمدة
ابوظبي0٢٦٧33440 - 0٢٦٧34033مؤسسة حدائق اإلمارات الزراعية

الشارقة٥٩٢٥ / 0٦٨٨٢٧١٥٨ميراك للخدمات الزراعية
دبي04٢٩4٥0٧0 - 04333٢٦٨0

دبي043٥3٧٥٦٧ - 043٥3٨40٨0نبات لتجارة املواد الزراعية
ابوظبي0٢٨٨4٩334/٧نفود للمواد الزراعية

راس اخليمة0٧٢4٦١١٩0مناء لبيع املواد الزراعية
الشارقة٦٨٨4٦١0٥ورشة فلي لتصليح املكائن الزراعية

زراعة / كيماويات
العني03٧٦٦٦3٦٩شركة النجار الزراعية

راس اخليمة0٧٢4٦33٩٢القيصر لتجارة املواد الزراعية
دبي04٢٢3٧٨٩١املبارك للكيماويات الزراعية

ابوظبي0٢٦4٢٥٨٥٨
العني03٧٢٢3٨٨4

جبل علي دبي04٨٨3٥03٩أجنلو اخلليج للكيماويات الزراعية احملدودة
العني 03٧٦٦٦٦٨0شركة االحتاد الزراعية

ابوظبي0٢٨٨٢٢٧٦٧/٨٧
الشارقة0٦٨٨٢٨١٢0شركة الذيد الوطنية للمعدات الزراعية والكيماويات

دبي04٢٦٩٦٧٧٦شركة الشريف للهندسة الزراعية احملدودة
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العني03٧٥١33٥١شركة اللوازم الزراعية
ابوظبي0٢٨٨٢٢١00شركة املواد الزراعية

دبي04٢٦٧٩٢0٩شركة املواد الزراعية احملدودة
راس اخليمة0٧٢4٦١٧٧4
ابوظبي0٢٦٢٧30٨0
العني03٧٦4١0٦4

ابوظبي0٢٦443٩٩٨شركة النرجس الزراعية
العني 03٧٢٢0٥١٨مؤسسة اإلرشاد الزراعية

ابوظبي 0٢٦3330٩4
العني03٧٢١٨3٦3مؤسسة األسمدة الزراعية
ابوظبي0٢٦4١٧٢٧3مؤسسة الفردان الزراعية

دبي04٢٢١٦٥34
العني03٧٢١٦٧٥٦مؤسسة امليثاق الزراعية

ابوظبي0٢٦33٨٨33مؤسسة بن حرمش الزراعية
دبي04٢٢٢٧٩٧3 - 04٢٢٧٩١0٥ - 04٢٢3٢١٥٦مؤسسة روابي اإلمارات للمواد الزراعية واألسمدة

العني03٧٢١١004 - 03٧٢١٢٦١١مؤسسة سنابل اجلزيرة الزراعية
العني03٧٦٦٩٨٧٨مؤسسة شط العرب للمواد الزراعية

العني03٧٢١٩١٩٩مؤسسة قاسيون الزراعية

أسمدة
ابوظبي0٢٨٨٢٧٢44 - 0٢٨٨٢٢٥0٥ابونواس للمواد الزراعية
ابوظبي0٢٦٧١3٥٨٥ - 0٢٦٧٨٧٨30قمة للتجهيزات الزراعية

ري - مقاولون - استشاريون
العني03٧٢١3٥44شركة ثائر للمواد الزراعية

العني03٧٨٢٥٩30مؤسسة ابومنصور الزراعية
ابوظبي0٢٦3٥١٨٢٨مؤسسة أساليب الزراعية املتطورة
العني03٧٥١١44٩مؤسسة البادية لألعمال الزراعية

العني03٧٢١٢33٥مؤسسة التقوى الزراعية
العني03٧٢٢0٥٩0مؤسسة اجلندول الزراعية

ابوظبي0٢٦4٥4400مؤسسة احلديقة اخلضراء للتعهدات الزراعية
العني03٧٦٥٩٨٧0مؤسسة الكروان للخدمات الزراعية

ابوظبي0٢٦333٥٦٥مؤسسة باب املدينة الزراعية
العني03٧٦٧٦٢٧٧مؤسسة بن حم الزراعية

العني03٧٢١٢٧03مؤسسة جنم اجلنوب الزراعية

جتميل ساحات - مقاولون
ابوظبي0٢٦٢٢3٨0النسر للروابط الزراعية
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دبي04٢٢٩4٨0١ايكو سكيب لالستشارات الزراعية
العني03٧٦4٢٨0٢الدرمكي للتعهدات واملاد الزراعية
03٧٢١٨3٨0املائدة للمقاوالت الزراعية والري

راس اخليمة0٧٢4٦٢١٢١اإلمارات للمشاريع الزراعية والري احلديث
ابوظبي0٢٦٢١٩٥٢١سام للهندسة الزراعية
العني03٧٢١٦٦0١شركة احلباب الزراعية

ابوظبي0٢٦٧٨٧٨30النافورة الذهبية للمنتجات الزراعية
ابوظبي0٢٦٦٧٧٢٨٨تالل اخلليج لتصميم املناظر الطبيعية واخلدمات الزراعية

دبي04٢٧٢40٦٦دي.دي.جيه الزراعية
الشارقة0٦٥3٥٢3٥٥شركة دارون للمنتجات الزراعية والكيماوية احملدودة

العني03٧٦٦٩٩3٩مؤسسة التطور الزراعية
دبي04٢٧١٩3٧٧مؤسسة الهدف الزراعية

حشرات - مكافحة
الفجيرة0٩٢٢٢40٥0مؤسسة املشاريع الزراعية ومكافحة احلشرات

ابوظبي0٢٦٦٥٥3١3مؤسسة ايفرست الزراعية
دبي04٢٦٧٨33٨املؤسسة الفنية الزراعية

 العني03٧٦٦٩١٢٥
دبي04٢٢٨٨٩٩٢مؤسسة داود الفنية الزراعية

طب بيطري ـ معدات ولوازم أطباء
دبي04٢٦٩3٧١١الرمي للخدمات الزراعية والعضوية

العني03٧٦٥٦٥١٥ - 03٧٥١٧٥١٧الفداء لألدوية البيطرية واملواد الزراعية
العني03٧٦٦٧44٩شركة العامرية للمواد الزراعية والبيطرية

العني03٧٦٥٥١٢١مؤسسة السندس الزراعية البيطرية

تنقيب وحفر ابار
راس اخليمة0٧٢4٦٢٢4٧البركة للتنمية الزراعية

مضخات
العني03٧٢١٥004املؤسسة الوطنية الفنية الزراعية

علف حيوانات ـ دواجن ـ مصنعون وموردون
الشارقة  0٦٥٢٨000٥شركة اخلليج للتنمية الزراعية

مشاتل ـ مزارعني
الشارقة0٦٥3٨٥0٨3مؤسسة محمد إبراهيم الزراعية

دبي04٢٨٩١0٦3واحة الصحراء للبذور واألدوات الزراعية
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املنطقةتلفونأســــم الشركة
زراعة ـ بستنة ـ مقاولون ـ موردو معدات

اإلحساء0١٢٨٦00٨0الياسني الزراعية
اإلحساء03٥٨4٨٨0١الوطنية للتنمية الزراعية
اإلحساء03٥٨٧٥444مؤسسةالتنميةالزراعية

اإلحساء3٥٨٨٨٨٩٦مؤسسة اإلحساء الزراعية
اإلحساء03٥٨٦٨٧0١مؤسسة نبيل املوسي الزراعية

متور
اإلحساء03٥30١٨3٧الوطنية للتنمية الزراعية

اإلحساء03٥3٢٢١٢١مصنع اجلزيرة للتمور واألغذية

ألبان
اإلحساء03٥٨4٨٨١3الوطنية للتنمية الزراعية

ري أنظمة معدات مقاولون
اإلحساء03٥3١30٩0الصالح للمواد الزراعية

مضخات
اإلحساء03٨٥3٩٩٩املؤسسة التطويرية للهندسة الزراعية

دواجن مزارع ومعدات
اإلحساء03٥٨0١١٧0شركة حائل للتنمية الزراعية

اجلبيل
اجلبيل033٦٢٥٢٢٢الشركة الوطنية للتنمية الزراعية

اجلبيل03٧٢3١3٦٥مركز متور جند

زراعة
اخلبر03٨٩٨0٩٧٧مؤسسة التاج األخضر للخدمات الزراعية والبيطرية

اخلبر03٨٩4٨٥4٨مؤسسة التشجير للتقنية الزراعية

السعودية

ثالثًا:
دليل الشركات السعودية
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طب بيطري ـ عيادات
اخلبر03٨٩٨04٨0مؤسسة التاج األخضر للخدمات الزراعية والبيطرية

مشاتل ـ مزارعني
اخلبر03٨٩٩٦٥١03مؤسسة ساقية للتنمية الزراعية

زراعة ـ تنسيق حدائق جتهيزات ـ ري ـ أنظمة معدات ومقاولون واستشاريون
اخلبر03٨٩٥١٥4٥مؤسسة التشجير للتقنية الزراعية والري

زراعة
الدمام03٨١٧١3٧٥شركة الوسائل الزراعية ألنظمة الري احلديث

الدمام03٨3٦3٧٢٧السنبل للمواد الزراعية والبيطرية
الدمام03٨٥٨4٩٥0 - 03٨١٢١٦٧٧الشركة العربية للخدمات الزراعية )اراسكو(

الدمام03٨١٧١0٩٨شركة ألراجحي واملسفر الزراعية
الدمام03٨١٧3٩٥4شركة الياسني الزراعية
الدمام03٨٥04٢0١شركة اليمامة الزراعية
الدمام03٨٨3٢٢٦٦شركة سدمي الزراعية

الدمام03٨١٢١4٦4شركة مجمع استرا الصناعي لألسمدة واملبيدات الزراعية
الدمام03٨٥0٩١١٩شركة عني نخل للخدمات الزراعية

الدمام03٨١٧00٧١شركة اجلماز الزراعية
الدمام03٨١٧٦١٦٢مؤسسة السلوى الزراعية
الدمام03٨3٨١0٩٢مؤسسة الفروبي الزراعية

الدمام03٨٥0٦00٦مؤسسة بندر احلايوط الزراعية
الدمام03٨٥٦043٢مؤسسة علي السوار للخدمات الزراعية

الدمام03٨344٢٥٢مؤسسة يارا لألعمال الزراعية
الدمام03٨٥٧0٨٥١مؤسسة علي صالح الثنيان للتنمية الزراعية

الدمام03٨١٧١3١٥معرض السنبل للمواد الزراعية

دواجن ـ مزارع ومعدات
الدمام03٨0٩٩٢3شركة حائل للتنمية الزراعية )هادكو(

الدمام03٨٥٧٨0٧0الشركة لسعودية للتنمية الزراعية

مبيدات حشرية وجراثيم ـ خدمات مكافحة
الدمام03٨١٧٨١١٦اجلمعية التعاونية الزراعية

مزارع ـ خدمات ـ معدات
الدمام03٨٥٧٥٢١٦الشركة العربية للخدمات الزراعية )اراسكو(
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علف حيوانات ودواجن
الدمام03٨٥٧٥٢٦4الشركة العربية للخدمات الزراعية )اراسكو(

بذور وأبصال
الدمام03٨١٧4٩0٨الوادي للتنمية الزراعية

الدمام03٨٥0٩١٦٦شركة عني نخل للخدمات الزراعية

اسمدة وأسمدة كيماوية
الدمام03٨٨٢٧3٦٨شركة جتارة املنتجات الزراعية

الدمام03٨٥٦0٢٨١مؤسسة علي احمد ماجد آل سواد للخدمات الزراعية

حدائق نباتية
الدمام03٨١٧٥٢٩٧مؤسسة احلزوبي الزراعية

ألبان ومنتجات ألبان
الدمام03٨4١٨٢4٢مؤسسة عالم الري الزراعية

تنسيق حدائق ـ جتهيزات
الدمام03٨٢٥0١٩4مجموعة نباتات للخدمات الزراعية

بيوت محمية ـ بناء ومعدات ولوازم
الدمام03٨١٢١٢03مصانع اخلفرة للبيوت الزراعية

الدمام03٨١٢١٦٢٦مصنع اخلفرة للبيوت الزراعية احملمية

متور
الدمام03٨١٧١3١٨محل متورالقصيم

الدمام03٨4٢3٦٩٥متور اخلليج
الدمام03٨٨٢33٩٢متور اململكة

الدمام03٨٨٧١3٥٨شركة متور احملمدية
الدمام03٨34٧١١3شركة مصنع متور الفيصلية

زراعة ـ بستنة ـ مقاولون ـ موردو معدات
الرياض0١403030٢شركة التقنيات الزراعية

الرياض0١40٥٥٦٧٨اسدكو الزراعية
الرياض0١4٩٥٥٥١مصنع الغماس للمضخات واآلليات الزراعية

الرياض0١4٧٨٦4٥3اسكو الزراعية

السعودية
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الرياض0١4٧٦٥١١٨الشركة العربية لألنظمة الزراعية
الرياض0١٢١٧٧٦٧٦الشركة العربية لالستثمارات الزراعية واحليوانية

الرياض0١4١٩١333 - ١4١٩0٦٥١الشركة العربية للخدمات الزراعية
الرياض0١٢٨٢١430الشركة الوطنية إلنتاج البذور واخلدمات الزراعية

الرياض0١4١١٢٥٢0املقرن لبيع املعدات الزراعية والكهربائية
الرياض0١4٧٢٧٢٩0الوطنية الزراعية

الرياض0١4٧٧٢34٦شركة استرا الزراعية
الرياض0١4٩٥٧0٥٦شركة التجهيزات الزراعية

الرياض0١4٧44٥43شركة التقنية الصناعية للمعدات الزراعية
الرياض0١4٩١٩3٨٦شركة اجلميح للمعدات الزراعية احملدودة

الرياض0١4٧٧١0٥0شركة اجلوف للتنمية الزراعية
الرياض0١4٦٦٥0١٥شركة اخلالدية الزراعية احملدودة
الرياض0١4٦334٦0شركة الراجحي واملسفر الزراعية

الرياض0١4٦30٥3١شركة العزيزية للمنتجات الزراعية
الرياض0١4٩٨33٧١شركة الفداغي للمعدات الزراعية والصناعية

الرياض0١4٧٨0٧٢0 - ١4١3٥٩٨٩شركة املواد الزراعية املساهمة احملدودة
الرياض0١4٥٦٨٨43شركة الوسائل الزراعية
الرياض0١4٩٨3٩00شركة اليمامة الزراعية

الرياض0١4٨4٨١٢٢شركة ايتا الزراعية
الرياض0١4٦4٩44٢شركة بادان الزراعية

الرياض0١4٧٨٢4٢٥شركة تبوك للتنمية الزراعية
الرياض0١٢٩٢٢0٧٦شركة تنمية املدخالت الزراعية

الرياض0١4١٩٢٥٢٦شركة سدمي الزراعية
الرياض0١4١٩٥١٦٢شركة سدمي للخدمات الزراعية

الرياض0١4٦٢0٦١0شركة مليجة الزراعية
الرياض0١4٦4٨١4٨مؤسسة األرض اخلضراء الزراعية احملدودة

الرياض0١4٧٦٢٦١٨مؤسسة التسهيالت الزراعية
الرياض0١4٩٥٦٩٢٦مؤسسة اجلداول  للمعدات الزراعية
الرياض0١٢٨٢١٩١4 مؤسسة احلميدي للمواد الزراعية
الرياض0١٢٨٦٩١٩٥مؤسسة الرشيد للمشاريع الزراعية

الرياض0١4١١٩3٧٢مؤسسة الرشيد للمشاريع الزراعية وحتسني االراضي
الرياض0١43٥40٩3مؤسسة الري لألدوات الزراعية

الرياض0١4٧٧٦3٩٨ - 0١4١3٥٩٢٢مؤسسة السلولي الزراعية
الرياض0١40٢٩٩٧٨مؤسسة السلوى الزراعية

الرياض0١403٥٢٢٧مؤسسة السنابل الذهبية الزراعية
الرياض0١4١44٥٦٦مؤسسة الفرزدق الزراعية
الرياض0١403٢٥٨٨مؤسسة الكناهل الزراعية
الرياض0١4١١٢4٢٩مؤسسة املساعد الزراعية
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الرياض0١40١٢٧٥٨مؤسسة النعيم التجارية الزراعية
الرياض0١4١04٥٧0مؤسسة اليمامة الزراعية

الرياض0١40٥0٢3٥مؤسسة بدر الزراعية
الرياض0١4٧٨44٥4مؤسسة جزيرة األزهار الزراعية

الرياض0١40١300١ مؤسسة جو للمعدات الزراعية والصناعية
الرياض0١4٧٨١4٨٨مؤسسة دارانا الزراعية

الرياض0١40٥٥333 مؤسسة سلطان الشنيفي الزراعية
الرياض0١44٨١44١مؤسسة سلمان السعدان الزراعية

الرياض0١43٥3١٨٥مؤسسة سليمان املصدق التجارية الزراعية
الرياض0١4٧٧١٢٧٥مؤسسة صلول الزراعية
الرياض0١4٨4٢00٨مؤسسة عبال الزراعية

الرياض0١4٧٩3٨١4مؤسسة عبداللة ابونيان للمعدات الزراعية
الرياض0١4١١0٢3٥مؤسسة عبداللة عبدالرحمن عبداالعزيز الزراعية

الرياض0١٢١3١٢٨0مؤسسة فوزي حميد الراقي الزراعية
الرياض0١43٥3٩٥٢مؤسسة محمد وعبداحملسن العبدالعزيز النمر الزراعية

الرياض١40٢٧3٥٥مؤسسة مرسي النهر الزراعية
الرياض0١4٥٧4٩٦0مؤسسة مزهر صالح القرني الزراعية

الرياض0١4٥٦٢١3٢مؤسسة موفق الزراعية
الرياض0١٢٨٢٢٢١0مؤسسة نسمة الريف الزراعية
الرياض0١44٧0١٩٥مؤسسة نهد للمعدات الزراعية

الرياض0١40٢٢٢٦١مؤسسة يعقوب الرشيد الزراعية
الرياض0١4030١٥٢محل بسام محمد البسام للمعدات الزراعية

الرياض0١4٩٥0٦٦٨مركز العالي لقطع غيار املعدات الزراعية
الرياض0١4١٢٨3٩٦مصنع الغماس للمضخات واآلليات الزراعية

الرياض0١٢٩١٥٧٥٧مكتب احمد السماري للدراسات واالستشارات الزراعية
الرياض0١4٧٨٨٨٢3 مكتب العمر للدراسات الزراعية

الرياض0١403٢٥٥٩مكتب عبداللة اجلويد للدراسات الزراعية

دواجن ـ مزارع ومعدات
الرياض0١4٧٢٦00٧شركة حائل للتنمية الزراعية )هداكو(

الرياض0١4٩١44٢0الشركة السعودية للتنمية الزراعية )ساكدو(
الرياض0١4٩٦١٥34 - 0١4٩٥٥٩30الشركة السعودية للتنمية الزراعية احملدودة
الرياض0١4٩٨3٨4٥الشركة العربية للخدمات الزراعية )ارسكو(

الرياض0١4١١٥٦٩0مؤسسة السهلي للمشاريع الزراعية

زراعة ـ اقتصاد ـ استشاريون وبحث وحتليل
الرياض0١4٧٧00٩٦مكتب املبارك للدراسات واالستشارات الزراعية

السعودية
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كيماويات
الرياض0١٢4٢0٦33الشركة السعودية للمنتجات الزراعية والكيمائية

ألبان
الرياض0١4040000الشركة الوطنية للتنمية الزراعية )نادك(

الرياض0١4٩٩٨0000شركة الربيع السعودية للمنتجات الزراعية

ري ـ معدات ولوازم حتليه
الرياض0١4٥0٨433شركة الوسائل الزراعية

الرياض0١4٥0٨434شركة الوسائل الزراعية ألنظمة الري
الرياض0١4٦4٨4٩٩مؤسسة عالم الري الزراعية

بذور
الرياض0١4٧٧٢34٦شركة استرا الزراعية

الرياض0١٢٨٧3١١١مؤسسة الرشيد للمشاريع الزراعية

اسمدة
الرياض0١4٨٦٢٩٦0شركة املغترة الزراعية

بيوت محمية
الرياض0١4١١٨٢٩0مصنع استرا للبيوت الزراعية

الرياض0١4٧٦٢٨٨٧مصنع البيوت الزراعية احملمية

تنسيق حدائق / جتهيزات مشاتل، مزارعني 
الرياض0١٥٦٢١٢٩٦مؤسسة اشتال الرميية الزراعية

الرياض0١4١3٢٧٥4مؤسسة غنيم عبداللة الغنيم الزراعية
الرياض0١4٥4١0٥٦مؤسسة واحة النفود الزراعية

مضخات
الرياض0١40٨٢٧٨0مؤسسة اآللة الزراعية
الرياض0١44٨٨٩٩4مؤسسة أالء الزراعية

الرياض0١4٩٨٥٦٩٥مصنع املسبك الوطني للمضخات الزراعية وقطع غيارها

 مكافحة حشرات
الرياض0١4٧٧٦٩٥٢مؤسسة السلولي الزراعية

الرياض0١4١١٩٧٢٧مؤسسة دار الفوارس الزراعية
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الرياض0١٢٨٢١0٨٦مجموعة املنيف الزراعية

طب بيطري ـ أدوية ـ عيادات
الرياض0١٢30٢4٩٢مؤسسة العناية الزراعية البيطرية

متور
الرياض0١٥٢000١١شركة حائل للتنمية الزراعية )هادكو(

الرياض0١4٩٢00١٦مؤسسة العناية بالنخيل الزراعية
الرياض0١4٩١٦٦١0محل متور الباسقات

الرياض0١٢4٩٨٦٦٦4محل درة التمور
الرياض0١4٧٦4٧٢١مصنع الرياض لتعبئة التمور
الرياض0١٢٦34٦٦٥مصنع النخيل لتعبئة التمور

الرياض0١4٢4١٦٩4مصنع أمل اخلير لتعبئة وتغليف التمور
الرياض0١4٦٢٧4٨4شركة متور احملمدية

الرياض0١٢١33333 - 0١4٩٨٦٦٦٦مصنع درة التمور
الرياض0١4٩٢3٩3٩متور جينا

الرياض0١٢٨٢٢٦٦٦ - 0١٢٢4١٢٢٧مصنع نخيل الوطن لتعبئة التمور
الرياض0١4١0٦٧٥3شركة مصنع متور الراجحية

الرياض0١4٩١١٩٢٨مؤسسة متور
الرياض0١٢٩3١0٢٩محل متور احملمدية
الرياض0١٥4٨٧0١0مصنع متور اخلرج

الرياض0١4٩٧0٨٢٦مصنع متور القصيم
الرياض0١٥444٨١3مصنع متور احملمدية

الرياض0١٥4٨٨١٨3مصنع متور الوطن
الرياض0١44٢٢4٩٢ مصنع احلمادة للتمور

الرياض0١44٧٢٧٢١وادي دوعن للعسل والتمور
الرياض0١٢١٦٨0٦٨احتاد الصاحلية للتمور واحللويات

الرياض0١4٩٥١٥٦٥التميمي للتمور
الرياض0٥04١٢٧١٨٢ - 0١4٦٢٥١٥١الصاحلية

الرياض0١٢١٩٥٥٥٧متور اململكة
الرياض0١4٢٥٦٩٩٦جمار للتمور

الرياض0١4٢4٢040درة الصاحلية للتمور
الرياض0١٢١٦٨١٢٥شركة احتاد الصاحلية

الرياض0١4٥3٦0٦٢شركة اجلزيرة للتمور واألغذية
الرياض0١4٨4١٨٩٥شركة احلجيالن للتمور

الرياض0١٥٢000١١شركة حائل للتنمية الزراعية )هادكو(
الرياض0١٢333٧٦٨فهود الصاحلية

الرياض0١٢0٨٩3٨3مؤسسة اطياب التمور للتجارة

السعودية



163

Green Pages

DATES VARIETIES IN G.C.C.

الرياض0١٢٩0٢333مؤسسة التميمي للتمور
الرياض0١4٩٢00١٦مؤسسة العناية بالنخيل الزراعية

الرياض0١4٥٩3034مؤسسة بستان النخيل للتمور
الرياض0١4٩١١٩٢٨مؤسسة متور

الرياض0١٢٩١4٦4٢مؤسسة دراع للتجارة
الرياض0١4٨0٥٩٥٥مؤسسة رقال للتمور

الرياض0١40٢١١٢١مؤسسة زهرة نضيد للتجارة
الرياض١4٧٨٨٩٦٥مؤسسة سلة الشفاء للتمور والعسل

الرياض0١٢4٩04٢١مؤسسة فاكهة الصحراء للتجارة
الرياض0١٢0٨٥١3٦مؤسسة معرض هيف للتمور

الرياض0١4٩٢4000مؤسسة مكنوز للتمور
الرياض0١٢3٨٧٧٢١مؤسسة مكنوز للتمور الفاخرة

الرياض0١4٧٧4٨٦٥محل الشويعر للتمور 
الرياض0١٢30٧٦4٨محل ابونايف  للتمور

الرياض0١433٧٢٧3محل ابوعبدالرحمن ألفقيهي للتمور
الرياض0١4٧٦3٢١3محل العليا للتمور

الرياض0١٢٩3١0٢٩محل متور احملمدية
الرياض0١4٩٦١٨٩١مركز الربوة للتمور
الرياض0١4٩١٧3٧4مركز نضير للتمور

الرياض0١4٨40٧٦٨مزرعة الربغي
الرياض0١43٩34٩٧مصنع اخلالدي للتمور
الرياض0١4٨٩١0١٢مصنع العساكر للتمور

الرياض0١4٩3٢0٨٦ - 0١4٩٧0٨٢٦مصنع متور القصيم
الرياض0١4٧0١٧١٢مصنع رطب الوطن للتمور

الرياض0١443٥3٩٦مصنع سمحة للتمور
الرياض0١٢٨٢٢٦٦٦مصنع نخيل الوطن لتعبئة التمور

الرياض0١43٩٩٩٩٩مصنع نخيل الوطن للتمور
الرياض0١٢0٨١300معرض هضيم للتمور

الرياض0١4٦٢03٧٧معمل عبداللة عبدالعزيز للتمور

مولدات كهرباء ـ موردون
الرياض0١4030٨34مصنع الغماس للمضخات واآلليات الزراعية

اسمدة
القصيم0٦3٦٢040٢معية التعاونية الزراعية

ألبان
القصيم0٦3٢٢0٦١3الشركة السعودية ملنتجات األلبان واألغذية
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القصيم0٦3٢٢03٥١الشركة الوطنية للتنمية الزراعية لأللبان )نادك(
القصيم0٦3٦٢03٧٩شركة ألبان إلهنا

القصيم0٦3٨00٦0٧شركة الصافي دانون احملدودة
القصيم0٦3٨0١٥١4شركة الصافي لأللبان
القصيم0٦3٢3٢3٦3مؤسسة ألبان الصافي

القصيم0٦3٥٥00٨4مصنع ألبان اخلبراء

بيوت محمية
القصيم0٦3٦٥٢٧٧٧امللوحي لالستثمار العقاري

متور
القصيم0٦3٢٨١٩٩٩شركة القصيم الزراعية

القصيم0٦3٦443٨١متور كنز
القصيم0٦3٢3٦٧٥٨ - 0٦3٢٥٧4٧4مزارع املطلق لإلنتاج الزراعي

القصيم0٦3٦4٧3٧١مصنع متور عنيزة
القصيم0٦33٢4040مصنع ومزارع متور اململكة

القصيم0٦3٢4٩٩٩٦العوس للتمور
القصيم0٦3٢4٥0٨0القباع للتمور الفاخرة

القصيم0٦3٢٦٦٧١٧القفاري للتمور
القصيم0٦٢43١٢3٩املطلق للتمور

القصيم0٦3٦4٥٩٨3ثالجة السلطان للتمور
القصيم0٦3٦٢٢44٦ثالجة العليان للتمور

القصيم0٦3٢4٩٩٩٨خالد العوس للتمور الفاخرة
القصيم0٦3٢٥0٥١١زهرة نضيد للتجارة

القصيم0٦33٦0١0١شركة مصنع متور جند
القصيم0٦3٢3٦٢٧٨مؤسسة الباسقة للتمور
القصيم0٦3٢٦4٩00مؤسسة الزومان للتمور

القصيم0٦3٨١٦4٩4مؤسسة علي عبدالله العمر
القصيم0٦3٢4٧٥٨٦مؤسسة نضيد للتمور
القصيم0٦3٢٦٥٥٥٩مؤسسة هضيم للتمور

القصيم0٦3٢٥3٦١0مجموعة عبدالله سليمان العياف واوالدة
القصيم0٦3٢34١4١محل احمد عبدالله املشرف

القصيم0٦3٦4٧٧٥0محل ضميد للتمور
القصيم0٦33٩٢٢4٧محل علي احلربي للتمور
القصيم0٦٢4٢04٨٧محل نايف حماد الكثيري

القصيم0٦3٢44٨0١مركز هضيم للتمور والتسويق الزراعي
القصيم0٦33٥00١4مزارع حمد عبدالله العيوني

القصيم0٦3٦30٩٥٦مزرعة إبراهيم العارضي
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القصيم0٦3٨0٢٢٢4مزرعة التويجري
القصيم0٦3٨0١١٧٥مزرعة صالح محمد الراشد
القصيم0٦33٥١0٢١مزرعة علي محمد احملسن

القصيم0٦3٨0١400مزرعة ماجد محمد ابا اخليل
القصيم0٦3٢٦٦٥٥٥مصنع العزيز لصناعة التمور

القصيم0٦3٦٩٨٥٥4مصنع العزيزية للتمور
القصيم0٦3٦٢٢٧٢٨مصنع متور املستودع اخليري

القصيم0٦3٨3٦٢٦٢مصنع متور البلدة
القصيم0٦33٢03٧١مصنع متور القصيم

القصيم0٦3٦4١٦١4مكتب وائل للخضار والتمور
القصيم0٦3٢3٨000نضيج للتمور

تنسيق حدائق وجتهيزات مشاتل ومزارعني
القصيم0٦333٧4٥٦حديقتي )مزارع املزيني(

القصيم0٦3٦3٥٦٦٥مؤسسة حديقتي
القصيم0٦3٢40000مصنع أريج للستائر املعدنية

القصيم0٦3٨١٧٦٦3شركة دمياس للتجارة
القصيم0٦3٦3٢04١مؤسسة رواد املشاتل

القصيم0٦3٢٩١٧٨١مشتل أبوعلي

تنقيب وحفر ابار
القصيم0٦3٦٩33٩4مؤسسة سليمان عثمان الدبيخي

حشرات مكافحة
القصيم0٦3٨٥٢0٢0سادر للنظافة واخلدمات املنزلية

القصيم0٦3٢٥١٨٢3شركة مركز اخلدمات الفنية احملدودة
القصيم0٦3٦٥4٨٨٢مؤسسة اديب عبدالله السمنان ملكافحة احلشرات

القصيم0٦3٢4٢4٥٩مؤسسة ماسة ملكافحة احلشرات
القصيم0٦3٢4١٧٢٩مؤسسة مساعد سيف الدين الشيشكلي

القصيم0٦3٢٢04٥٨مصنع سماتكو للكيماويات

دواجن مزارع ومعدات
القصيم0٦3٢300٧4 الشركة العربية السعودية إلنتاج الدواجن

القصيم0٦34٥0٨٦١ - 0٦3٦3٢٨4٢الشركة العربية إلنتاج الدواجن
القصيم0٦334١٢3٥الطازج للدواجن

القصيم0٦3٦١3٥4٩ثالجة امللوحي للدواجن
القصيم0٦3٢34٩٩٦دواجن املناهل

القصيم0٦33٥0٧٨١دواجن املنصورة
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القصيم0٦3٦٩440٢دواجن املهندس
القصيم0٦3٩٢0١١١دواجن الوطنية

القصيم0٦3٦٥١١٦٢شركة األخوين للدجاج املبرد
القصيم0٦33٢4١٢٥ - 0٦3٢٦٦١0٢ - 0٦3٦٢١٨٨3شركة األخوين للدواجن

القصيم0٦3٢٦٢٥٧٥شركة حائل للتنمية الزراعية
القصيم0٦3٢3٦٩٧٢شركة رضوي لإلنتاج الغذائي احملدودة

القصيم0٦3٦١٦4٢٩شركة عبدالرحمن عبدالله واخوانة للدواجن
القصيم0٦3٦3٢٨١0شركة مزارع الوادي للدواجن

القصيم0٦3٦٢40٦4مؤسسة سليمان عبدالعزيز صالح الراجحي
القصيم0٦3٢٢٢٨١٨مؤسسة عبدالرحمن املبارك للدواجن

القصيم0٦3٨١٩3٩٥مؤسسة عبدالعزيز إبراهيم املشيقح للتجارة
القصيم0٦3٢4٢٨٨4محل احمد إبراهيم العبودي

القصيم0٦3٦٩٧٢4٨محل الدخيل لبيع الدجاج
القصيم0٦3٢33٨٩3محل الربيعان للدواجن
القصيم0٦3٦٩43٥٥محل العبودي للدواجن

القصيم033٥٨٢٥٦محل خالد محمد حمد اخلضير
القصيم0٦3٢٦١٩٢٢محل دواجن أرياف القصيم

القصيم0٦33٩٢٥٥٦محل دواجن فقيه
القصيم0٦3٦٢0٩0٥محل سليمان عبدالعزيز الراجحي

القصيم0٦3٢3٥4٨٨محل صالح املشيقح لبيع البيض والدجاج
القصيم0٦34٢٢044محل عبدالرحمن الهالل للدواجن

القصيم033٥0٢0٦محل عبدالرحمن لبيع الدجاج
القصيم0٦3٦3١١١4محل عبدالله امللوحي للدجاج

القصيم0٦3٢43٦٨٥محل محمد عبدالله النغيمشي
القصيم0٦3٧٩0١٢0مزارع الوطنية للدواجن

القصيم0٦3٩١٢4٥٧مزرعة إبراهيم عبدالعزيز املشيقع
القصيم0٦3٨00٢0١مزرعة املشيقح

القصيم0٦3٨٢4٧٧٩مزرعة سليمان الراجحي للدواجن
القصيم0٦3٨000٨0مزرعة عبداحملسن إبراهيم الرشودي

القصيم0٦3٢٢0١٧٩مشروع اجلوهر للدواجن

علف حيوانات ودواجن
القصيم0٦3٧٨0٩0١شركة منيفة للتنمية الزراعية
القصيم0٦334٢٨0١مؤسسة دار األعالف الوطنية
القصيم0٦3303030مؤسسة علي احلديثي للتجارة

القصيم033٥٨4٥١مركز التيسير لبيع األعالف
القصيم0٦3٦١0٧١3مكتب حتميل وتنزيل األعالف
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ري مقاولون استشاريون
القصيم0٦3٨٢١٧٨٥شركة الوسائل الزراعية

زراعة بستنة مقاولون موردو معدات
القصيم0٦3٢٥3304 - ٨١١٦١١شركة الفايز والغراس للتنمية

0٦3٢٥3304 - 0٦3٦١0400 - اجلمعية الزراعية التعاونية
القصيم0٦3340٧4٦ 

القصيم0٦3٨١٢0٨0الرشيد للمشاريع الزراعية
القصيم0٦3٨١٢44٢الشركة الوطنية إلنتاج البذور واخلدمة الزراعية

القصيم0٦3٦١٢٧٧٧امللوحي لالستثمار
القصيم0٦3٦40٥00صناعات البيراليت السعودية

القصيم0٦3٨١3٩00مؤسسة عبدالرحمن الشيخ للزراعة
القصيم0٦3٢3١٦٦٢السلمان للزراعة

القصيم0٦3٨١4٢33الشركة السعودية للصناعات امليكانيكية
القصيم0٦3٨١١00٨اللحيدان للتجارة وقطع غيار املعدات الزراعية

القصيم0٦3٨١٥٨3٧املصنع السعودي لتطوير الزراعة
القصيم0٦3٢٢0٢3٢شركة إبراهيم اجلفالي واخوانة للمعدات الزراعية

القصيم0٦3٦00١٨3شركة أبناء عبدالله اخلريف للمعدات الزراعية
القصيم0٦3٨0١٢34شركة أساسيات للتنمية الزراعية

القصيم0٦3٨3043٢شركة اساسيلت للتنمية الزراعية والتجارية
القصيم0٦3٨١4٢3٥شركة استرا الزراعية

القصيم0٦3٨٥٦3٨شركة ال سعدان احملدودة
القصيم0٦3٢٥3٢٧٨شركة اآلالت واملواد الزراعية

القصيم0٦3٢4٩٩3٢شركة اآلالت واملواد الزراعية احملدودة
القصيم0٦3٨٢3٨3٦ شركة االسامة التجارية

القصيم0٦3٦43٢٦٢شركة البسام الزراعية
القصيم0٦3٨٦١43٦شركة اجلميح للمعدات احملدودة
القصيم0٦3٨00١٩0شركة اخلريف التجارية احملدودة
القصيم0٦3٨0١٢٥٩شركة الذياب للصناعة والزراعة

القصيم0٦3٨١٢٢٦١ - 0٦3٨١٥٥3١شركة الراجحي واملسفر الزراعية
القصيم0٦3٨١٧٥٦0شركة الشرق األوسط للزراعة

0٦33000١٨ - 0٦330004٦ - شركة الضيف الله للتجارة والتنمية الزراعية
القصيم0٦3٢4434٨ 

القصيم0٦3٢٨0٩٩٦شركة القصيم الزراعية
القصيم0٦3٨١٧٨3٩ شركة الكبير للمعدات الزراعية وقطع الغيار

القصيم0٦3٨١١٦٦١شركة النجيدي والفوزان للمعدات الزراعية
القصيم0٦3300٢٧٧ - 0٦3٨٢١٦٦٨ شركة الوسائل الزراعية
القصيم0٦3٢3٧03٥شركة اليمامة الزراعية
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القصيم0٦3٢33٥٢4شركة اليمامة الزراعية بالقصيم
القصيم0٦3٨١٦٧0٦شركة جتارة املنتجات الزراعية النسائية

القصيم0٦3٢٥١٩4١شركة سعود وعمر الهديرس للمعدات الزراعية
القصيم0٦3٦4١٨١١ - 0٦3٢٥١١٥٧ شركة سمنان للتجارة والصيانة

القصيم0٦3٨١١٢٢٩شركة سمنان للمعدات الزراعية والتبريد
القصيم0٦33٥١١١٦شركة صالح املطلق للتجارة

القصيم0٦3٢4٦٩٨٧شركة عبداحملسن وعبدالعزيز التويجري
القصيم0٦3٨٢٦٩3٧شركة عسير للزراعة

القصيم0٦3٨١٦00٩شركة عمر قاسم العيسائى للمعدات الزراعية
القصيم0٦330١00٥شركة محمد وإبراهيم ضيف الله

القصيم0٦3٢3٢٨0٨عبدالعزيز األشد احلميد
القصيم0٦3٦4٨0٦0شركة احمد حمد السليم الزراعية

القصيم0٦3٢44٦٨0مؤسسة أرياف القصيم الزراعية
القصيم0٦3٨١٢٩١0مؤسسة اإلمطار للمعدات الزراعية

القصيم0٦3٨١١١٦٦مؤسسة التاسعة لبيع املواد الزراعية
القصيم0٦3٦١١١١١مؤسسة اجلاللي للمعدات الزراعية

القصيم0٦3٢٢١0٢٢مؤسسة اجلماز الزراعية
القصيم0٦34٢0٩١٨مؤسسة اخلضير للمعدات الزراعية

القصيم0٦3٢4٧3٢٢ - 0٦3٢4٧0٩٦مؤسسة الدخيل للزراعة والتجارة
القصيم0٦3٦٩١٧٢٨مؤسسة الدهش الزراعية
القصيم0٦3٢4304٧مؤسسة الرمانة الزراعية
القصيم0٦3٨٧٢٧٥٥مؤسسة السابق التجارية

القصيم0٦٨١١00٧مؤسسة الضيف الله للمعدات الزراعية وقطع الغيار
القصيم0٦34٢0٥٢٥مؤسسة العبودي الزراعية

القصيم0٦3٨١0٩3٩مؤسسة العمري التجارية والزراعية
القصيم0٦3٨١٦٧٦٨مؤسسة العمري الزراعية

القصيم0٦43٢34٧٢١مؤسسة العناز للمعدات الزراعية
القصيم0٦3٢٦4١4١مؤسسة الغماس الزراعية

القصيم0٦3٢3٥١٥٥مؤسسة الغماس للخدمات الزراعية
القصيم0٦3٦4٧٢٥٩مؤسسة الفليو التجارية للمعدات الزراعية

القصيم0٦3٨١١03٩مؤسسة الفوزان لبيع املواد الزراعية واألسمدة
القصيم0٦33٦0٩3٥مؤسسة احملسن للمواد الزراعية
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القصيم0٦33٦04٥3مؤسسة احملمود الزراعية
القصيم0٦3٢٦١00٨م. املعتق التجارية للغطاسات والسباكة ووسائل الري

القصيم0٦3٨٢3٦٥٢مؤسسة النمو الزراعية التجارية
القصيم0٦3٢4١١٥٧مؤسسة خالد عبدالعزيز العناز للمعدات الزراعية

القصيم0٦3٨3١٨٩٢ - 0٦3٨١030٨مؤسسة سليمان العلى البرادى التجارية
القصيم0٦3٦4٥٩٢٧مؤسسة شمال الوطن التجارية

القصيم0٦3٨١٥٩٨0مؤسسة صالح البراك للمعدات الزراعية
القصيم0٦3٨٥٢٢30مؤسسة عبدالله البرادي الزراعية

القصيم0٦3٨١٢٩٧٢مؤسسة عبدالله بن علي البرادي الزراعية
القصيم0٦3٨١٦١٦3مؤسسة عبدالله صالح احلميد للمعدات الزراعية

القصيم0٦3٨١٨٨١٨مؤسسة عبدالله محمد الكبير الزراعية
القصيم0٦3٢١١30٥مؤسسة علي محمد الهيوريني الزراعية

القصيم0٦3٢4١٦٦١مؤسسة فهد عبدالعزيز العناز للمعدات الزراعية
القصيم0٦334١٦00مؤسسة محمد سالم مشرف احلربي الزراعية

القصيم0٦3٨٢4١٧4مؤسسة منصور البداح للمواد الزراعية
القصيم0٦3٦4٧3٢4مؤسسة منصور القاضي الزراعية

القصيم0٦3٢4٩٨١١مؤسسة نابك لتجارة املعدات الزراعية
القصيم0٦33٥٢0٢٧مجمع الرشيد الزراعي
القصيم0٦33٥0١٥4مجمع سكيبة الزراعي

القصيم0٦3٨١١١٧٦محل الشعيبي لبيع املواد الزراعية
القصيم0٦3٢3٦03٥محل حمد الوابل للخدمات الزراعية

القصيم0٦333١٨34محل عبدالعزيز اخلليفة للمعدات الزراعية
القصيم0٦3٦٩040٧محل عبدالله سليمان العايد للمعدات الزراعية

القصيم0٦3٦4٧٧٩٧محالت النسيم الزراعية
القصيم0٦33٢0١03مركز العامر 

القصيم0٦3٢٢00٨٧مصنع الغماس للمضخات واآلليات الزراعية
القصيم0٦3٢٢0٢٩4مصنع الوسائل ألنظمة الري

القصيم0٦3٨3١٧٨٧مصنع تقنني الوطني
القصيم0٦3٨١٦٢٢٢معرض شركة استرا الزراعية

القصيم0٦3٦4١١3٧مكتب الغزيلية الزراعي
القصيم03٢٦٢٧٩٢مكتب عمر جزار مهندسني استشاريني

القصيم0٦3٨١٦3١٦مكتب فهد حمود البازعي للمواد الزراعية
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القصيم0٦3٢4١0٢0مكتب ناصر العماد للمنتجات الزراعية
القصيم0٦3٢400٩4ورشة أبا اخليل للمكائن الزراعية
القصيم0٦3٨١١١3٨ورشة ابونيان للمعدات الزراعية

القصيم0٦3340٧٥٥ورشة أجاء للمعدات الزراعية
القصيم0٦3٨١١0٥0ورشة الباتاء

القصيم0٦3٨١0٧١٦ورشة اجلهني إلصالح املعدات

زراعة كيماويات
القصيم0٦3٢٢04٥٨مصنع سماتكو للكيماويات

علف حيوانات ودواجن
القصيم0٦3٧٨0٩0١شركة منيفة للتنمية لزراعية

القصيم0٦334٢٨0١مؤسسة دار األعالف الوطنية
القصيم0٦3303030مؤسسة علي احلديثي للتجارة

القصيم0٦33٥٨4٥١مركز التيسير لبيع األعالف
القصيم0٦3٦١0٧١3مكتب حتميل وتنزيل األعالف

مضخات
القصيم0٦3٨١٨0٨٥عكل

القصيم0٦3٢3٩٧00مصنع الغماس للمضخات واآلليات الزراعية

مزارع ـ خدمات ومعدات
القصيم0٦3٢3١4١0مؤسسة راشد عبدالله احلميد

القصيم0٦3٦١١٢00مجموعة اخلليج – مزارع خضار
القصيم0٦3٨0034٩مزارع صالح احمليميد

القصيم0٦3٢4٩03٨مزارع صالح عبدالعزيز محمد للتمور
القصيم0٦3٨0١4٩١مزارع عبدالله ال فهد النموذجية

القصيم0٦3٨0٢٢١١مزرعة احمد النفيسي
القصيم0٦3٢٨0٧0٩مزرعة التويجري

القصيم0٦3٦٩٨0٥٧مزرعة اجلمعة
القصيم0٦33٥03٥١مزرعة احلميد احلميد
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القصيم0٦3٢٥٩٢٧٧مزرعة اخلفيص
القصيم0٦3٧٨0٨0٧مزرعة الراشد

القصيم0٦3٧٨١00٩مزرعة الرشودي
القصيم0٦3٢٨0٥4١مزرعة السكيت
القصيم0٦3٢٦٢0٧4مزرعة الشموع

القصيم0٦3٢٢١١٢0مزرعة الصوامع
القصيم0٦3٢3٥443مزرعة الطامي
القصيم0٦33٥٨330مزرعة العيوني
القصيم0٦3٦٩٨١٢٢مزرعةالقفيص
القصيم0٦3٢٨0٢٢4مزرعة املرشد

القصيم0٦3٢3٩١٨٦مزرعة النفيسي
القصيم0٦3٥٥00٩٨مزرعة الهذلول

القصيم0٦3٦4٨٢30مزرعة حمد إبراهيم حمد
القصيم0٦3٨000٩١مزرعة راشد عبدالله احلديثي
القصيم0٦3٨00٢4٨مزرعة سليمان محمد الناصر
القصيم0٦3٨00١٩٢مزرعة صالح ربيع الرشيدي

القصيم0٦3٦٩٦0٧٧مزرعة صالح عبدالعزيز التويجري
القصيم0٦3٨00٢٧٨مزرعة صالح عبدالله التركي

القصيم0٦3٨004٥3مزرعة صالح عبدالله اخلريف
القصيم0٦3٢٢١0٦0مزرعة عبدالرحمن عبدالله التويجري

القصيم0٦3٨000٨٥مزرعة عبدالعزيز التركي
القصيم0٦3٨00٥٢4مزرعة عبدالعزيز العلي التويجري

القصيم0٦3٨١٢٦٥٢مزرعة عبدالعزيز عبدالرحمن الراشد
القصيم0٦3٧٨0٧٦٦مزرعة عبدالله إبراهيم العويد

القصيم0٦3٥٥0٢٧0مزرعة عبدالله الفريحي
القصيم0٦3٢٨0٦١٨مزرعة عبدالله املشاري

القصيم0٦3٢3٢٧0٥مزرعة عبدالله حمود النغيمشي
القصيم0٦3٢٨004٢مزرعة عبيد عثمان عبيد

القصيم0٦3٢3٥٥٧٨مزرعة فهد التويجري
القصيم0٦3٨٧0٧00مزرعة فهد عبدالرحمن الزايدي

القصيم0٦33٥١0٦٢مزرعة محمد عبدالله البراك
القصيم0٦3٢١0١٢١مزرعة وابل بن علي سليمان الوابل
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متور
املدنية املنورة04٨4٨00٦٢مزارع عبدالقادر صالح إبراهيم خواجة

املدنية املنورة04٨40٥340النخيل لتعبئة التمور
املدنية املنورة04٨3٨٢333 – 043٨٩0033 شركة كل الثمار لتسويق منتجات القصيم

املدنية املنورة04٨٨44٧٨٨شعبيات
املدنية املنورة04٨4٥٦000املجدول للتمور

املدنية املنورة04٨٢٢١٦٧3املصنع الوطني لتعبئة التمور
املدنية املنورة04٨٢٢٥٥٥٥املصنع الوطني للتمور )مصنع احليدري للتمور(

املدنية املنورة04٨٢٦٨٦٢٢متور ورطب مزارع النزهة
املدنية املنورة04٨4٨١٥٦٧ثالجة متور سلطان سليهم

املدنية املنورة04٨٢٢٩٩١٥حراج متور ناصر أمين
املدنية املنورة04٨٢٨3١0٥سويلم سليم الزهيري

املدنية املنورة04٨4٥٧٧٧٧شركة املدينة للتمور
املدنية املنورة04٨٢٥٢٦٦٦شركة عبدالسالم الزروق واخوانة إلنتاج التمور

املدنية املنورة04٨444٨3٥مؤسسة اجلميح التعاونية للتمور 
املدنية املنورة04٨4٦00١١مؤسسة زهرة نضيد للتمور

املدنية املنورة04٨٢٨١٥٨٨محل األحمدي
املدنية املنورة04٨٢٦٩٢١0محل احليدري للتمور

املدنية املنورة04٨٢٥04١3محل الصاعدي للتمور
املدنية املنورة04٨٢١0٦١3محل متور ابوعمر

املدنية املنورة04٨٢٨3١٥4محل خمسة وستون للتمور
املدنية املنورة04٨4٧4004محل سكرية لبيع التمور

املدنية املنورة04٨٢٢٨03٢محل عدنان
املدنية املنورة04٨٢٢٧٥04محل علي دخيل الله

املدنية املنورة04٨٢٦٥3٧٦محل محمد سعيد للتمور
املدنية املنورة04٨٢3٧٢4٥محل مرجي الصاعدي للتمور

املدنية املنورة04٨٢٨3٢٦4مركز الصاعدي للتمور
املدنية املنورة04٨٢٧١٦٨٧مركز العجوة املباركة
املدنية املنورة04٨4٥٦٥٦٧مزرعة البالد للتمور

املدنية املنورة04٨4٢3٨٥١مزرعة يوسف إبراهيم للتمور
املدنية املنورة04٨403٩٧٧مصنع احد لتعبئة التمور

املدنية املنورة04٨٢٧0٥٥٧مصنع األنصار للتمور واحللويات
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املدنية املنورة04٨40٦3٦٧مصنع األنصار للتمور
املدنية املنورة04٨٢٧٦٢٥٥مصنع البركة لتعبئة التمور

املدنية املنورة04٨٢34٥٥٥مصنع احليدري للتمور
املدنية املنورة04٨40330٧مصنع باهر محمد كامل للتمور

املدنية املنورة04٨40٢0٧١مصنع صالح احلجيلي للتمور
املدنية املنورة04٨40٢0٢٧مصنع طيبة للتمور

املدنية املنورة04٨40٢0١٨مصنع عبدالعزيز احليدري للتمور
املدنية املنورة04٨٢٥٢4١4مكتب حمزة ابوعوف للتمور

متور
محافظات الرياض0١٥4٥٨٨٩٩شركة مصنع متور الفيصلية

محافظات الرياض0١4٨004٨3مؤسسة متور جند
محافظات الرياض0١٥٥١١١١3مؤسسة متور ونخيل جند الفاخرة

محافظات الرياض0١٥4٨٧0١0مصنع متور اخلرج
محافظات الرياض0١٥444٨١3مصنع متور احملمدية

محافظات الرياض0١٥4٨٨١٨3مصنع متور الوطن
محافظات الرياض0١4٥٩0٧0٩بستان النخيل لتعبئة وتغليف التمور

محافظات الرياض0١4043٥٢3زهرة نضيد للتمور
محافظات الرياض0١٥٥٥0٢٨٦مؤسسة عبدالعزيز سعود التميمي للتجارة
محافظات الرياض0١٢٦3٥٦4٢مؤسسة عبدالعزيز عثمان العباد التجارية

محافظات الرياض0٦43٦0١0٦محل جوهرة اإلحساء للتمور
محافظات الرياض0١٥٥١00٢0مزرعة الدكتور عبدالعزيز محمد الدخيل

محافظات الرياض0١٥٦00١٩٧مزرعة عبدالعزيز محمد الشيع
محافظات الرياض0١٥٦00٢٨٢مزرعة عبدالله اليابس
محافظات الرياض0١٥٥٥١٦١١مصنع اجلابرية للتمور

محافظات الرياض0١٥٥00٢٢4مصنع اخلرج لتعبئة التمور
محافظات الرياض0١٥4٨٧0١0مصنع متور اخلرج

محافظات الرياض0١٦٥٢0٦١١مصنع دار التمور لتعبئة التمور
محافظات الرياض0١٥4٨٨0٩0مصنع سنا التخيل لتعبئة التمور

محافظات الرياض0١٥44٧٥٦0مصنع جنمة املدائن للتمور
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فهرس األصناف

فهرس األصناف
ا

أبكيره
ابو السبعة
أبو العذوق

أبو جناح
ابودعن

أبو سفرجلة
أبو شعيرة
أبو كيبال
أبو معان

أبو يوسف
أبو نارجنا

أخصية
آرزيز

اشتراكي
أشقر
اشهل

أصابع العروس
أم اخلشب
أم الدهن
أم السلة

أم حمام صفرا
أم رحيم

أم كبار
ب

باتة
برحى

38
110
68
73
78
110
78
69

78-72
14
78
45
37
26

26-14
64
80
45

25-19
80-66

45
55-42-33

75

80
-42-25-26-16-15-14
81-63-55-52-48-45

81
81-58-49-37
70-25-16-14

81
82
82
25
24
82
83
116
110
45

53-38
64

83

24
83-68
116
66
73
65
67
68

70
72
73
71
70
63
73
111

24-17

69-56-38
84
84
84

24-16
84-33

33
85-65-24

38
28
67

85-74
85
17

64-24

72

برشي
برني
برمي
بزرم

بلعق
بللوبيا
بلياني
بوبكي

بوناريلة
بو هبيشة

بوير
بهالني

بيذجنان احمر
ت
تناجيب

توري
ث

ثوري
ج
جبجاب

جبري
جرافس

جش اسحاق
جش بن خلف

جش جعفر
جش حبش
جش حمد

جش خاصرة
جش راشد
جش ربيع

جش سويح
جش فاطمة

جش فلقة
جش وعب

جناديد
جوزي

ح
حامتي
حبش

حرملي
حريز

حساوي
حالو

حالو احمر
حالوي

حلوة املدينة
حلوة ثادق
حميدانية

حنظل
حوام
حويز

حياني
خ
خاطري
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فهرس األصناف
85
111
62
85
85

86-68-44-28-27-23
86
33
111
33
32

86-70-23
56-49

56
58

-26-23-20-18-17-15
51-55-52-48-27-38

86
86
86
87

7487-54-27-18
87
87
33
23

44
64
62
68
50
87
111

57-23

58

88
88
37
66
53

72-55-51
57-48

88
66-51-14

44
37

73
62
88

20
43

28-22
67

89-65-28-22

44
71-50
112

56-49
23
37

89-71-22
74-44-18

-44-43-42-22-19
54-51

73
57-50-22

32
72-52

32
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شكر وتقدير
مت بحمد الله االنتهاء من الطبعة الرابعة واملضاف إليها أصناف التمور في سلطنة عمان من 
العمل  انعم علينا باكتمال هذا  املنة والشكر علي ما  العربي فلله  التمور في اخلليج  أصناف 

الذي أرجو أن يتقبله العزيز الكرمي، ويكون خالصا لوجهة تعالي.
الصورة  بهذه  واجنازه  العمل  هذا  إخراج  في  ساهم  من  لكل  اجلزيل  بالشكر  أتقدم  وإنني 

اجلميلة إلي القارئ الكرمي.
وأود من صميم قلبي أن اشكر الذين استعنت بعملهم في هذا الكتاب، فلوالهم مامت إخراج 

هذا العمل بالشكل احلالي.
وفي اخلتام فان ماجاء من صواب وتوفيق في هذا العمل فانه من الله سبحانه وتعالي، وماجاء 

من تقصير وأخطاء فانه مني، فأرجو املعذرة لهذا التقصير واحلمد لله العزيز الكرمي ،،،،،

دكتور جاسم محمد حمد املديرس

Thanks & acknowledgment

   We have successfully completed the fourth edition of this book, and 
added to it the dates varieties in the Sultanate of Oman beside the varieties 
of dates in the Arabian Gulf, My gratitude and thanks to God, for helping 
me in the completion of this work, I hope it get God satisfaction.
  I would like to thank everyone contributed in this work done in this 
beautiful way.
   I also would like to thank and acknowledge those who I used there 
published work in this book from my heart.
   In the end, I have done my best in this book for benefits of all readers, If 
any mistakes found I apologize and forgive me for that, finally thanks to 
God the Almighty and Generous...

Dr. Jasem Mohammed Hamad Almudaires

مت بحمداهلل بـ 20 سبتمبر 2010

20 September 2010
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سيرة املؤلف في سطور

من مواليد الكويت منطقة القبلة حي املديرس عام 1945 
ودرس في الكويت في املدارس القبلة واألحمدية واملباركية

 وثانوية الشويخ وحصل علي شهادة الثانوية العامة علمي عام 1965م
بكالوريوس العلوم من الواليات املتحدة االمريكية جامعة كلورادو
عام 1969 تخصص فيزياء نووية ، دبلوم عالي من اململكة املتحدة 

جامعة ساري عام 1972 في الوقاية من االشعاع ، دكتوراة من الواليات 
املتحدة االمريكية كلفورنيا عام 1982 في مراقبة اجلودة والوقاية من 
االشعاع ، حضر العديد من الدورات التدريبية سواء في الكويت أو في 

الدول األخرى.
عمل في وزارة  الصحة 32 عامًا حتى عام 2000.

مؤسس قسم الوقاية من االشعاع وصاحب هذه الفكرة في الكويت ومقترح املرسوم بالقانون 
اخلاص بتنظيم العمل باالشعاع تدرج  خالل عمله من اخصائى طبيعة اشعاعية الى رئيس 

قسم الوقاية من االشعاع إلى مراقب الوقاية من االشعاع الى مستشار وزارة الصحة للوقاية من 
االشعاع، مقرر جلنة الوقاية من االشعاع وكذلك اللجنة االستشارية للوقاية من االشعاع منذ 

1973 - حتى 1982م
- مستشار رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية1993 إلى 1998.
- رئيس مجلس إدارة الشركة األولى للنخيل للخدمات الزراعية 1995 إلى 2003

- نشر أكثر من 60 بحثًا في الوقاية من اإلشعاع ومراقبة اجلودة والفيزياء الصحية والطبية 
وحماية البيئة.

من مؤلفاته اآلتي:
1 - كتاب أطلس نخلتك  اجلزء األول صدر 1992.

2 - كتيب العناية بالنخيل صدر 1993 الطبعة األولى.
3 - كتيب العمليات الزراعية والطوالع ومواقيت الصالة طبعة أولى وثانية 1995.

4 -كتاب أطلس نخلتك اجلزء الثاني العناية بالنخيل 2003.
5 - كتاب أطلس أصناف التمور في اخلليج 2009 الطبعة األولى، 2010 الطبعة الرابعة.

6 - كتيب العناية بالنخيل 2009 طبعة ثانية مزيدة ومضاف اليها صور.
7 - كتاب اطلس اصناف التمور في اخلليج والعناية بالنخيل 2009 طبعة خاصة ومحدودة،

    و 2010 طبعة ثانية.

دكتور جاسم محمد حمد املديرس
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Biography
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Founder of radiation protection and it was his idea in Kuwait and the proposal of 
Decree on the organizing the work in radiation, and got Promoted at work from 
the specialist physicist superintendent of the radiation, to the head of radiation 
protection. Radiation protection & adviser to the Ministry of Health for the Radiation 
Protection, Determinant of the Committee for the Prevention of radiation, as well as 
the advisory for the prevention of radiation since 1973 to 1982.
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Fish Resources 1993 to 1998.
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-  Published more than 60 research in radiation protection, quality control and health 
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His works include the following:
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edition 2010.

 Dr. Jasem Mohammed Hamad Almudaires
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Egypt:

Amhat, alomari, samani or rashidi, zaqhloul, saeedi and Hayyani.

I ran:

Samran, Khadrawi, Zahdi, Shahani, Mazafti and Kigkab.

Libya:

Bakrrari, Altesfrat, Khadraowi, Saidi, Ebel, Mkirkb, and Sada.

Sudan:

Alberkkawi, Jawndela and Bntamoda.

United States of America:

Diklat noor (90%) Halawi, alberhi, Aldairi, Khadrawi, Majhool, thowri 
and zahdi.

We would like to remind you that some kinds of dates, which are 
commercially available in abundance, are not necessarily of the 
best quality. The excellent quality dates are not easily  available in 
large quantity.
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Major commercial Varieties of Dates grown in different regions

Dates are grown in different parts of the world and each region 
is known for the production of particular types of dates varying 
from country to country. The variety of dates known and available 
commercially may not be of the highest and best quality. The 
superior quality ones are produced in a smaller and limited quantity, 
hence not very well known commercially. 

Iraq

The famous types of dates commercially available in Iraq are:
Hillawi, khadraoui, Samran and Zahdi.
The other types, not very well known commercially, are produced in 
small quantities are:
Al dairi, Buraim, Gibgab, khastawi, aleshrasi and maktoum.
Each area in Iraq is famous for its specific type of dates.

The Kingdom of Saudi Arabia is divided into zones:

It is divided into different zones as follow:
-   Eastern region famous in: Khalas, Gurh, khnaizi, Alrziz, Shabibi and 

Shaishi.
-   Western region famous in: Anbara, Shalabi, Helwa and Agwa.
- Central region famous in: Nabot saif, alkhadari, almaktomi and 

alsifri.

Tunisia, Algeria, and Morocco:

Diklah Noor, Diklah batha, ftymi, Majhool, Kenta and Ajwa.
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Medical benefits of dates

The Date Palm Fruits contains many vitamins and minerals, antibiotics, fiber, 
enzymes and fluids which are useful for healing many diseases God willing, 
and that was clinically and medically proven. We will review briefly some 
cases that were treated by dates and date palm tree and its parts.

  1 - Dates contain a high proportion of fruit sugar fructose (levulose), which 
helps in the treatment of constipation.

   2 - Dates contain some zinc, which helps in the treatment of allergies.
  3 - Dates contain vitamins, minerals, and phosphorus, to help overcome 

sexual weakness and infertility.
  4 - Dates contain iron, phosphorus and sulphur, which helps in the treatment 

of heart disease.
  5 - Dates contain vitamin b1, b2, bb, and sugar which helps to prevent 

kidney failure.
   6 - Treatment of anemia, it contains some minerals the most important is 

iron.
  7 - Helps stop bleeding in pregnancy, as well as helps in easing delivering 

of babies by mothers. Contains vitamin K and high tannin content.
   8 - Anti cancer’s, It contains magnesium, calcium and sulphur.
   9 - Treats acidity, It contains the alkali Mineral salts.
10 - Prevents dizziness; it contains anti- oxidants and anti bacterial properties 

elements like Carotene.
11 - Using ground dates for the treatment of asthma and whooping cough, 

as well as the callus (Hart of the tree) of a palm tree for treatment.
12 - Ground roasted seeds, pits or stone of the dates works to break up 

kidney stones.

Dates are a naturals energy booster, and a great immunity system builder 
and natural remedy for many ailments.

This are a few uses of dates in health and medicine.
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The following are varieties of dates found in different parts of the world:
1- Date fruit varieties in Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia and UAE, nearly 
200 varieties.
2- Date fruit varieties names in Iraq, Al-Ehsaa, Qatif, Al-Qaseem, Hijaz, 
Bahrain, Oman and Ras Al-Khaimah, in addition to Hadramawt, Tihama, 
Yemen, Iran, Pakistan, Egypt, Sudan, Libya, Tunisia, Algeria and Morocco 
and the United States of America.
Also, listed are the names and telephone numbers of companies in the 
Agricultural industry and related to the agriculture industry in some 
mannes such as, fertilizer, chemicals, green houses, pesticides, seeds, 
well drilling, Manufacture of cardboard and plastic, pumps and other 
associated activities.
I have compiled the above mentioned list so that the readers have 
information readily available in order to contact the respective companies 
of interest to them.
I hope that this literature proves to be a good documented reference 
with colored pictures of the varieties of dates grown in the Gulf Region.
Also, this will give the date tree lovers an opportunity to compare and 
select the desired variety of dates.
   At the end, I trust and pray that the readers are satisfied with the 
information provided and enjoy the beauty of the Date Palm and the 
benefits of its fruit for the mind and body.
This publication comes with varieties of dates in the gulf after (part I 
1989), (Part II 2003) and (palm Care Booklet 1993)

Dr. Jasem M. H. Al-Mudaires
23 June 2009
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Introduction

Praise and gratitude be to Allah, The Blessed and master and creator 
of the universe. One of Allah’s grace is the creation of various types of 
dates which are considered and consumed as food, fruit and medicine. 
Scientists and research has proved the dates to be of high nutritional 
value. They contains sugar, water, vitamins, mineral, fiber, vinegar and are 
also used as medicine. All this and more in the fruit of a date palm tree 
(Phoenix dactylifera), Allah Almighty said in the Holy Book Qur’an «And 
tall date-palms, with ranged clusters، A provision for (Allah’s) slaves». 
Aisha, the wife of Prophet Mohammed (PBUH), may Allah be pleased with 
her, narrated that the prophet (PBUH) said: «Those are hungry people 
whose households lack the presence of dates».
It is amazing, after Allah and his prophet (PBUH) words regarding the 
blessed Date Palm Tree, that it is being cultivated in far countries of the 
world.
Allah created a variety of date fruit, each having its unique color, shape 
and taste. you can find different varieties of dates in different parts of the 
world, the taste varying from Country to country. These are about over 
three thousand varieties of dates found around the globe, Allah Says in 
Quran: «And in the earth are neighboring tracts, and gardens of vines, 
and green crops (fields), and date-palms, growing out two or three from 
a single stem root, or otherwise (one stem root for every palm ), watered 
with the same water; yet some of them We make more excellent than 
others to eat. Verily, in these things there are Ayât (proofs, evidences, 
lessons, signs) for the people who understand».
The Sole purpose of this literature is to educate and inform one and all 
about the blessed date fruits, its varieties and benefits. I hope and pray 
that this proves beneficial to all.
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Introduction of fourth edition

Praise and glory be to Allah, lord of the worlds and prayers and peace be 
upon prophet Mohammed, who was sent as mercy to the worlds.
By the Grace of Allah Almighty, this issue was compiled and completed, 
which outlines  the most varieties of dates grown and found in the Gulf 
region i.e., Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, UAE and the Sultanate of Oman. 
it also includes a few categories of male date palms called “Fohoul” in the 
arabic language.
The date palm tree acquires a special place in all religions, especially in 
most Muslim countries. Abu Hatem sahl Ibn Mohammed Sajistani (776-
866), quoted in his book “Palm Book” that the date palm tree is the master 
of trees. It is also mentioned in the Holy Quran that:

“See you not how Allah sets forth a parable? A goodly word as a goodly tree, 
whose root is firmly fixed, and its branches (reach) to the sky (i.e. very high) [24]“

     The American Scientist Mr. Roy W. Nelson (1895-1976) Called it the tree 
of life, where as, Mr. Ahmed Shawki the prince of Poets, described dates 
as the food of the poor and sweets of the rich, and the best victuals for 
travelers.
Another poet Mr. Ilyia Abu Madi said, it is the Adam of trees.
Prophet Mohammed (PBUH) said, a true believer is an example of a date 
palm tree. A true believer never leads you astray and you only benefit 
from him, similarly, the date palm tree in its totality is very useful and 
beneficial to us”.
    I herby pledge and request one and all to learn and also educate them 
on the benefits of this tree and it’s fruits and to promote cultivation and 
breed of the date palm on a large scale.
I ask Allah almighty to guide us to the right path.

Dr. Jasem M. H. Al-Mudaires
20-September-2010
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I would like to dedicate this publication to a few people 
mentioned as follows!

- First and foremost, to my late parents (may Allah forgive 
them and have mercy on thier souls) and to my wife and 
family.

- The late Amir of Kuwait, HH Sheikh Jaber Al-Ahmed Al-Jaber 
Al-sobah, and the late president of UAE, HH Sheikh Zayed 
Bin Nahayyan (may Allah forgive them and have mercy on 
thier souls).

- The Amir of Kuwait, HH Sheikh Sobah Al-Ahmed Al-Jaber 
Al-Sobah.

- The President of UAE, HH sheikh Khalifah Bin Zayed.
- The Late Roy W. Nixon.

I also dedicate this to every individual in the date industry 
involved in research, growth & forming.
Finally, to every brcad-earning individual of a household.
May every individual and his family include dates in their 
diets and enjoy the great benefith of this blessed fruit.

Dedication
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